
  

 

 

ที ่กห ๐๔๘๓/กอสรางฯ ๓๔๗                                         กองทัพภาคที่ ๓ 

                                                                             /กองอํานวยการกอสรางฯ 

                                                                             คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

                                                                             อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

                       ๖๕๐๐๐ 

 ๒๘ มกราคม  ๒๕๖๕      

เรื่อง  เชิญเสนอราคาซื้อวัสดุกอสรางกอสรางสนับสนุน กองพันทหารชางที่ ๘ กองพลทหารมาที่ ๑  

        เพื่อใชในงานกอสรางสนามทดสอบกําลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพลทหารมาที่ ๑  

        ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 

เรียน  หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด ธนาซัพพลาย, หางหุนสวนจํากัด สุวิศิษฏิ์ กรุป,  

         หางหุนสวนจํากัด สงาพาณิชย ซัพพลาย กรุป ๑๐๐๙, หางหุนสวนจํากัด แอล.เอส.ซัพพอรต,    

         ราน เอส.เค.ที และราน ที.ที.ซัพพลาย ๒     

สิ่งที่สงมาดวย   ๑. เงื่อนไข/เอกสารประกอบเงื่อนไขการเสนอราคา จํานวน  ๑  ชุด 

 ๒. ใบเสนอราคา                จํานวน  ๑  ชดุ 

 ดวย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะจัดซื้อวัสดุกอสราง

กอสรางสนับสนุน กองพันทหารชางที่ ๘ กองพลทหารมาที่ ๑ เพื่อใชในงานกอสรางสนามทดสอบ

กําลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพลทหารมาที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือกโดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

 ๑. รายการพัสดุที่ตองการซื้อ ตามใบเสนอราคา จํานวน ๕๙ รายการ วงเงินงบประมาณ 

๘๙๗,๕๘๘.- บาท (แปดแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันหารอยแปดสิบแปดบาทถวน) คณะกรรมการกําหนดราคา

กลางไดตรวจสอบและทบทวนราคาแลว ใชเปนราคากลางในการดําเนินกรรมวิธีจัดหา ๘๙๗,๕๘๘.- 

บาท (แปดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันหารอยแปดสิบแปดบาทถวน) 

 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา กรณีสงเสริมการจัดซ้ือจัดจางกับผูประกอบวิสาหกิจขนาด

กลางและขยายยอม (SMEs) 

  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

                      ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                       ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

/๒.๔  ไมเปนบุคคล… 

 

 

 

 - สําเนาคูฉบับ - 



     - ๒ -  

                       ๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง 

                       ๒.๕  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน   

ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่      

ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ    

นิติบุคคลนั้นดวย 

                       ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                       ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายวัสดุกอสรางที่ดําเนินการจัดซื้อ

ดังกลาว 

                       ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก 

กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันย่ืนขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรม  

                       ๒.๙ ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

                       ๒.๑๐ ผูเสนอราคาตองเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานซื้อขายวัสดุ

กอสรางกับงานตามเง่ือนไขการเสนอราคา ในวงเงินไมนอยกวา ๒๖๙,๒๐๐.- บาท (สองแสนหกหม่ืน

เกาพันสองรอยบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน

เอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ เชื่อถือ 

                       ผูย่ืนขอเสนอที่เสนอราคาในรปูแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติ ดังนี้ 

  (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา

จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา และการเสนอราคา

ใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถ

นําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาเสนอราคาได 

  (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล

ที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา 

เวนแตในกรณทีี่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา

รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาว

มาพรอมการย่ืนขอเสนอในการจัดจางนั้น กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลัก

รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได 

/ทั้งนี้.... 



- ๓ - 

                       ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

                    ๒.๑๑ ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา กรณีสงเสริมการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบวิสาหกิจขนาด

กลางและขยายยอม (SMEs) 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว

นอกซองใบเสนอราคาเปน ๒ สวน คือ  

                   ๓.๑  สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                          (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  

                              (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิตบิุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

                              (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ

บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

                          (๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย 

พรอมทั้งรบัรองสาํเนาถูกตอง 

  (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืน

สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี   

                            (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  

                           (๕) เอกสารสวนที่ ๑ ท้ังหมดยื่นกับซองใบเสนอราคา   

              ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  

                         (๑) ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ

อํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิตภิาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น   

 (๒) แคตตาล็อกของผู  ย่ืนข อเสนอ และแบบรูปรายการละเอียด- 

คุณลกัษณะเฉพาะ 

 (๓) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) 

/(๔) สําเนาหนังสือ 

 



- ๔ - 

 (๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดยีวกัน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

 (๕) ใบเสนอราคาซื้อโดยวิธีคัดเลือก 

 (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา 

 ๔. การเสนอราคา 

  ๔.๑ ผู ย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว โดยไมมี

เง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทํา

การยืนยันตัวตนของ ผูยื่นขอเสนอ 

 ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว

และราคาเดยีวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทาย

ใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

อากรอื่น ค าขนส ง ค าจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ 

กองอํานวยการกอสรางฯ กองพันทหารชางท่ี ๘ กองพลทหารมาที่ ๑ งานกอสรางสนามทดสอบกําลังใจ 

(๑๑ สถานี) ของ กองพลทหารมาที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ คายพอขุนผาเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบูรณ ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

 ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได รับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ 

 ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ 

กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการสําหรับแคตตาล็อกที่

แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติ

บุคคล หากคณะกรรมการฯ มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับ

มาใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 

 ๔.๕ กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ

เฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจหนังสอืเชิญทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร 

 

 

 

 

 

/๔.๖ ผูเสนอราคา.... 
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 ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองเสนอราคาและซองเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย 

และเขียนที่หนาซองวา“เรียน ประธานคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคดัเลือก”โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอ

ราคางานซื้อวัสดกุอสราง เพ่ือใชในงานกอสรางสนามทดสอบกําลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพลทหารมา

ที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕” ย่ืนตอ คณะกรรมการฯ ในวันที่ ๓  กุมภาพันธ ๒๕๖๕ ระหวาง

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓ คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

อํ า เ ภ อ เ มื อ ง พิ ษ ณุ โ ล ก  จั ง ห วั ด พิ ษ ณุ โ ล ก  ห รื อ ยื่ น ข  อ เ ส น อ แ ล ะ ร า ค า ท า ง อี เ ม ล  

yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th ตามกําหนดวันเวลาที่กําหนด (ปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการ

วินิจฉัยป ญหาการจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ 

ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) และกําหนดเปดซองเสนอราคา ในวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา 

๐๙.๐๐ นา ิกา ณ หอง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพกองทัพภาคที่ ๓ คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

อําเภอเมืองพิษณโุลก จังหวัดพิษณุโลก  

 เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืน     

ขอเสนอ และเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

 ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคา โดยผูย่ืนขอเสนอ   

ตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสารกอนที่จะยืนยันการเสนอ

ราคา เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ  

  ๔.๘ คณะกรรมการ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา 

เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอราย

ใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืน  

ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ หากปรากฏตอคณะกรรมการวา      

กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการ     

แขงขันอยางเปนธรรม และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง    

เปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู ย่ืนขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผู ย่ืนขอเสนอ และ

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาว    

เปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวา     

ผูย่ืนขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ 

พิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

  ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้

  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือเชิญ 

  (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) 

รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

/(๓) ผูย่ืน... 
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  (๓) ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 

เวลา ที่กําหนด 

  (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

  (๕) ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 

ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 ๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

 ๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอครั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด 

 ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอกรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะ

การย่ืนขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

  ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการจะ

ไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก

เงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ กําหนดไวในหนังสือเชิญ ในสวนที่

มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 

หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

 ๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สงวนสิทธิ์ไม

พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณดัีงตอไปนี ้

  (๑) ไม ปรากฏชื่อผู  ย่ืนข อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู รับเอกสาร ของ

กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

  (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคา  

  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญที่เปนสาระ

สําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

 ๕.๕ ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการหรือกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิใหผู  ย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 

กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไม

ทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

 

 

 

/๕.๖ กองทัพบก... 
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 ๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ ที่จะ

ไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน

หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อ

เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ เปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคา   

ใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ   

จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ 

การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสจุริต เชน การเสนอ 

เอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา 

ไมอาจดําเนินงานตามหนังสือเชิญได คณะกรรมการหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอ

สามารถดําเนินการตามเงื่อนไขใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

  ๕.๗ กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

อาจประกาศยกเลิกการเสนอราคา หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการเสนอ

ราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอ

ราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 ๖. การทําสัญญาซื้อขาย 

    ๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการเสนอราคา สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน

ทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซ้ือกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณา

จัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

 

 

 

 

 

 

/๖.๒ ในกรณี... 
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  ๖.๒ ในกรณีที่ผู ชนะการเสนอราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ 

วันทําการ หรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ เห็นวาไมสมควรจัดทํา      

ขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการเสนอราคาจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา หรือ  

ทําขอตกลงเปนหนังสือ กับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ภายใน ๗ วัน 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา   

คาสิ่งของท่ีเสนอราคา ใหกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ยึดถือไวในขณะทํา

สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

 (๑) เงินสด 

  (๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ ที่ใชเช็ค

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

  (๓ )  หนั งสือค้ํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตั วอย  า งที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

กําหนด 

  (๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมให 

ใชตามตัวอยางหนังสอืค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  

  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู ชนะ

การเสนอราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดทุี่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย  

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 

 ๗. คาจางและการจายเงิน 

     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งได

รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว 

 

 

 

/๘. อัตราคาปรับ 

 

 



- ๙ - 

 ๘. อัตราคาปรับ 

  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารเสนอราคานี้ หรือขอตกลงซื้อขาย  

เปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

 ๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

  ผูชนะการเสนอราคา ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบ หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ 

แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา       

ไมนอยกวา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับ

มอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ   

แจงความชํารุดบกพรอง 

 ๑๐. ขอสงวนสิทธ์ิในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 

 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ

ประจําป ๒๕๖๕  

  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/

กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับอนุมัติเงนิคาพัสดจุากเงนิงบประมาณประจําป ๒๕๖๕ แลวเทานั้น 

 ๑๐.๒ เม่ือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดคัดเลือก 

ผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามการเสนอราคาแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือ  

นําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ ในเสนทางที่มีเรือไทย

เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืน    

ขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวีดงันี้ 

  (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรม

เจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผู ขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรี      

วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

 (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช

นเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก

สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรอือ่ืน หรือเปนของ

ที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย   

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

 

 

 

 

/๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอ.... 



- ๑๐ - 

 ๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ

ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๖ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือ

เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ

เสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๐.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สงวนสิทธ์ิที่จะ

แกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็น

ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 

 ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารเชิญเสนอราคานี้ มีความขัดหรือแยงกัน  

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุดและผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเตมิ 

 ๑๐.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ อาจประกาศ

ยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไมได 

 (๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไมไดรับการ

จัดสรรเงนิที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

 (๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอท่ีชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยาง  

เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการ

ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

 (๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

 (๔) กรณี อ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ กําหนดใน

กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครดั 

 

 

 

/๑๒. การประเมินผล.... 

 



- ๑๑ - 

 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สามารถนําผลการ

ปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูประกอบการ ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะ

ถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือ ทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไว

ชั่วคราว 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                      

 

 (ลงชื่อ)   พันตรี อรรถคม บุญแนบ- ราง - 

                                              (อรรถคม บุญแนบ)         

                                                      ประธานคณะกรรมการซื้อโดยวิธีคดัเลือก 

แผนกพลาธิการ 

โทร.๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ ๗๓๓๕๔   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.อ.   ราง/ตรวจ      ม.ค. ๖๕ 

จ.ส.อ. อาจินต   มณีเลิศ พิมพ/ทาน   ๒๘  ม.ค. ๖๕ 

 


