
  
 
 
ท่ี กห ๐๔๘๓/ก่อสร้างฯ๓๔๐                                          กองทัพภาคที ่๓ 
                                                                             /กองอ านวยการกอ่สร้างฯ 
                                                                             ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   
                                                                             อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวดัพิษณุโลก 
                       ๖๕๐๐๐ 

                                                         ๒๗ มกราคม  ๒๕๖๕      

เรื่อง  เชิญเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓  
        เพื่อใช้ในงานก่อสร้างสนามทดสอบก าลังใจ (๑๑ สถานี)  ของ กองพันทหารราบที่ ๒  
 กรมทหารราบที่ ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีคัดเลือก 

เรียน  ......................................................................................    

สิ่งที่ส่งมาดว้ย   ๑. เงือ่นไข/เอกสารประกอบเงื่อนไขการเสนอราคา       จ านวน  ๑  ชดุ 
 ๒. ใบเสนอราคา                      จ านวน  ๑  ชดุ 

 ด้วย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้าง มีความประสงค์จะซื้อวัสดุก่อสร้าง
สนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ เพ่ือใช้ในงานก่อสร้างสนามทดสอบก าลังใจ    
(๑๑ สถานี)  ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธี
คัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ ตามใบเสนอราคา จ านวน ๕๓ รายการ วงเงินงบประมาณ 
๘๗๙,๕๘๕.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) คณะกรรมการก าหนดราคากลาง         
ได้ตรวจสอบและทบทวนราคาแล้ว ใช้เป็นราคากลางในการด าเนินกรรมวิธีจัดหา ๘๗๙,๕๘๕.- บาท 
(แปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบห้าบาทถ้วน) 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา กรณีส่งเสริมการจัดซือ้จัดจ้างกับผูป้ระกอบวิสาหกจิขนาดกลาง
และขยายย่อม (SMEs) 
  ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
                      ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                       ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 

/๒.๔  ไม่เป็นบุคคล… 
 
 
 
 
 
 

 

 - ส าเนาคูฉ่บับ - 



     - ๒ -  
                       ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 
                       ๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น   
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่       
ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของ     
นิติบุคคลนั้นด้วย 
                       ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                       ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้างท่ีด าเนินการจัดซื้อดังกล่าว 
                       ๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  
กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                       ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
                       ๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลและมีผลงานซื้อขายวัสดุ
ก่อสร้างกับงานตามเงื่อนไขการเสนอราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่แสนสามหมื่น
ห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ 
                       ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา และการเสนอราคา
ให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถ
น าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าเสนอราคาได้ 
  (๒) กรณีที่กิจการร่วมคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา 
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้อมการยื่นข้อเสนอในการจัดจ้างนั้น กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
 

/ทั้งนี้.... 
 
 
 
 



- ๓ - 
                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้า ท่ี
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                    ๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๓. หลักฐานการเสนอราคา กรณีส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขยายย่อม (SMEs) 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้
นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ  
                   ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                          (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
                              (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                              (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
                          (๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี   
                            (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
                           (๕) เอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดยื่นกับซองใบเสนอราคา   
              ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
                         (๑) ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น   
 (๒) แคตตาล็อกของผู ยื่นข อเสนอ และแบบรูปรายการละ เอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ 
 (๓) ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
 
 
 

/(๔) ส าเนาหนังสือ 
 
 
 



- ๔ - 
 (๔) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกัน พรอมทั้งรับรองส าเนาถูกตอง  
 (๕) ใบเสนอราคา 
 (๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา 
 ๔. การเสนอราคา 
  ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท า
การยืนยันตัวตนของ ผูยื่นขอเสนอ 
 ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทาย
ใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษี
อากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ       
กองอ านวยการกอสรางฯ กองพันทหารชางที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ งานก่อสร้างสนามทดสอบ
ก าลังใจ (๑๑ สถานี)  ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕    
ราคาที่เสนอจะตองเสนอก าหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในก าหนด       
ยืนราคา ผยูืน่ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอก าหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๒๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่๓/กองอ านวยการ 
กอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ 
 ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ 
กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการส าหรับแคตตาล็อก       
ที่แนบใหพิจารณา หากเปนส าเนารูปถายจะตองรับรองส าเนาถูกตอง โดยผูมีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติ
บุคคล หากคณะกรรมการฯ มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองน าตนฉบับ
มาใหคณะกรรมการฯ ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
 ๔.๕ ก อนเสนอราคา ผู ยื่นข อเสนอควรตรวจดูร างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจหนังสือเชิญทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสาร 
 
 

/๔.๖ ผูเสนอราคา.... 
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 ๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคาและซองเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย 
และเขียนที่หนาซองวา“เรียน ประธานคณะกรรมการซือ้โดยวิธีคัดเลือก”โดยระบุไวหนาซองวา“ใบเสนอ
ราคางานซื้อวัสดุกอสราง เพ่ือใชในงานก่อสร้างสนามทดสอบก าลังใจ (๑๑ สถานี) ของ กองพันทหารราบที่ ๒ 
กรมทหารราบที่ ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕”ยื่นตอ คณะกรรมการฯ ในวันที่ ๓ .กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓ คายสมเด็จ  
พระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หรือยื่นขอเสนอและราคาทางอีเมล  
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th ตามก าหนดวันเวลาที่ก าหนด (ปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการ
วินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๔๘ ลง
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) และก าหนดเปดซองเสนอราคา ในวันที่   ๔ .กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 
๐๙.๐๐ นา  ิกา ณ หอง ๒๐๒ สโมสรบันเทิงทัพกองทัพภาคที่ ๓ คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 เมื่อพนก าหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น     
ขอเสนอ และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอตองจัดท าเอกสารส าหรับใชในการเสนอราคา โดยผูยื่นขอเสนอ   
ตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสารกอนที่จะยืนยันการเสนอ
ราคา เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ  
  ๔.๘ คณะกรรมการ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา 
เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอราย
ใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่น  
ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ หากปรากฏตอคณะกรรมการวา      
กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระท าการอันเปนการขัดขวางการ     
แขงขันอยางเปนธรรม และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระท าอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง    
เปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู ยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว    
เปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวา     
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระท าดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ 
พิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ 
  ๔.๙ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือเชิญ 
  (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) 
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
 

/(๓) ผูยื่น... 
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  (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
  (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
  (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและท าความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
 ๕. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 
 ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อ านวยการกอสรางฯ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ าสุด 
 ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอกรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะ
การยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
  ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการจะ
ไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนัน้ เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ก าหนดไวในหนังสือเชิญ ในสวนที่
มิใชสาระส าคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลท าใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
 ๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ สงวนสิทธิ์ไม
พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) ไมปรากฏชื่อผู ยื่นข อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู รับเอกสาร ของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ 
  (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคา  
  (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในหนังสือเชิญที่เปนสาระ
ส าคัญ หรือมีผลท าใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
 ๕.๕ ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการหรือกองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไม
ท าสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
 
 
 

/๕.๖ กองทัพบก... 
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 ๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ ที่จะ
ไมรับราคาต่ าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน
หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อ
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนส าคัญ และใหถือวาการตัดสินของ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา   
ใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ   
จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ 
การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระท าการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ 
เอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดวา 
ไมอาจด าเนินงานตามหนังสือเชิญได คณะกรรมการหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ 
กอสรางฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ด าเนินการตามเงื่อนไขใหเสร็จสมบูรณ หากค าชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่น    
ขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการกอสรางฯ 
  ๕.๗ กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ 
อาจประกาศยกเลิกการเสนอราคา หากปรากฏวามีการกระท าที่เขาลักษณะผยูื่นขอเสนอที่ชนะการเสนอ
ราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอ
ราคา หรือสอวากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
  ๕.๘ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ าสุดของ
ผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs    
ดังกลาว โดยจัดเรียงล าดบัผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ าสุดของ 
ผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสัญญาไมเกิน ๓ ราย ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการ  
รวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs 
  ๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือ
สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่ าสุดของผูยื่นขอเสนอ   
ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกิน 
รอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญญาชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาวผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตาม
วรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 

/๖. การท าสัญญา ... 
 
 



- ๘ - 
 ๖. การท าสัญญาซื้อขาย 
    ๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการเสนอราคา สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน
ท าการ นับแตวันที่ท าขอตกลงซือ้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯจะพิจารณา
จัดท าขอตกลงเปนหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการเสนอราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ 
วันท าการ หรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ เห็นวาไมสมควรจัดท า      
ขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการเสนอราคาจะตองท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา หรือ  
ท าขอตกลงเปนหนังสือ กับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจ านวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา   
คาสิ่งของที่เสนอราคา ใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ยึดถือไวในขณะท า
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ ที่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นช าระตอเจาหนาที่ในวันท าสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วนัท าการ 
  (๓)  หนั งสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประ เทศ ตามตั วอย างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด หรือจะเปนหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด 
  (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกจิการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธรุกจิค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมให 
ใชตามตัวอยางหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด  
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การเสนอราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
 หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย  
กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 
 ๗. คาจางและการจายเงิน 
 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก 
ใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
 ๘. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารเสนอราคานี้ หรือขอตกลงซื้อขาย  
เปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 
 

/๙. การรับประกัน ... 
 



- ๙ - 
 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพรอง 
  ผูชนะการเสนอราคา ซึ่งไดท าสัญญาซื้อขายตามแบบ หรือท าขอตกลงซื้อเปนหนังสือ 
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความช ารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา       
ไมนอยกวา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ไดรับ
มอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ   
แจงความช ารุดบกพรอง 
 ๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ 
 ๑๐.๑ เงินคาพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจ าป ๒๕๖๕  
  การลงนามในสัญญาจะกระท าไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการกอสรางฯ ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าป ๒๕๖๕ แลวเทานั้น 
 ๑๐.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ไดคัดเลือก 
ผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตามการเสนอราคาแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือ  
น าสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองน าเขามาโดยทางเรือ ในเสนทางที่มีเรือไทย
เดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูยื่น    
ขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 
  (๑) แจงการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรม
เจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรี      
วาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
 (๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช
นเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรอือื่นที่มิใชเรอืไทย ซึ่งจะตองไดรบัอนญุาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
 (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมาย   
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
 ๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ
ไดคัดเลือกแลว ไมไปท าสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไวในขอ ๖ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๐.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ สงวนสิทธิ์ที่จะ
แกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอก าหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็น
ของส านักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
 

/๑๐.๕ ในกรณ ี... 
 



- ๑๐ - 
 ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารเชิญเสนอราคานี้ มีความขัดหรือแยงกัน  
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัตติามค าวนิิจฉยัของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ 
ค าวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุดและผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 
 ๑๐.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ อาจประกาศ
ยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ไมได 
 (๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ไมไดรับการ
จัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 
 (๒) มีการกระท าที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยาง  
เปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระท าการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
 (๓) การท าการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
 (๔) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดก าหนดไวโดยเครงครัด 
 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ สามารถน าผลการ
ปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือน ามาประเมินผล
การปฏิบัติงานของผูประกอบการ ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่ก าหนดจะ
ถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ ท าสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอสรางฯ ไว
ชั่วคราว 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 
                                                      
 

                 (ลงชือ่) พันตรี เอกวิทย ์ บุญทอง            - ร่าง - 

                                              (เอกวิทย ์ บุญทอง)         
                                                      ประธานคณะกรรมการจ้างโดยวิธคีัดเลือก 
แผนกพลาธิการ 
โทร.๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔   


