
( สําเนา ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

เร่ือง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนนุทหารชาง ซอมปรับปรงุเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั 

ของ ช.พัน.๘ พล.ม.๑, ป.๒๑ พัน.๓๐, ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑, กอง พธ.พล.ม.๑ และ รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) 

 
                 กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวสัดุ

กอสรางสนับสนนุทหารชาง ซอมปรับปรงุเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั ของ ช.พัน.๘ พล.ม.๑, ป.

๒๑ พัน.๓๐, ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑, กอง พธ.พล.ม.๑ และ รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส 

(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาคร้ังน้ี เปนเงนิทั้งสิ้น ๑๑,๒๙๐,๗๗๘.๐๐ บาท (สิบเอด็

ลานสองแสนเกาหมื่นเจ็ดรอยเจ็ดสิบแปดบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 

   
 วัสดุกอสราง จํานวน ๑   งาน 

 
                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบญัชีรายชือ่ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชือ่ใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจดัการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอาํนาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผูมอีาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสครั้งน้ี 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
                ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส ในวันที ่

๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 



                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตัง้แตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวัน

และเวลาราชการ 

  
  
  ประกาศ ณ วันที ่๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

  
  
  
  
  
   
อํานาจ ศรีมาก  

(พลตรีอํานาจ ศรีมาก) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทน แมทัพภาคท่ี ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

  
  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที ่๑ และเอกสารสวนที่ 

๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

สําเนาถูกตอง  

  
ยงยุทธ คุมแพทย  

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3  

 ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๒๓ กุมภาพนัธ ๒๕๖๕ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๓๖/๒๕๖๕ 

 
( สําเนา ) 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่  ๓๖/๒๕๖๕ 

การซื้อวัสดุกอสรางสนบัสนุนทหารชาง ซอมปรับปรงุเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว ของ ช.พัน.๘ 

พล.ม.๑, ป.๒๑ พัน.๓๐, ส.พัน.๑๑ พล.ม.๑, กอง พธ.พล.ม.๑ และ รอย.ลว.ไกล พล.ม.๑ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

ลงวันที่  ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 

 



                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ตามรายการ ดังนี ้

   
 วัสดุกอสราง จํานวน ๑   งาน 

 
พัสดุที่จะซื้อนีต้องเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส 

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจดัจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาซือ้ขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้าํประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

                 ๒.    คณุสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบญัชีรายชือ่ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติบิุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบุิคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผูมอีาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว 



                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน

ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสคร้ังนี ้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

                          ๒.๑๐  ผูย่ืนขอเสนอทีย่ื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมคีุณสมบัติดังน้ี 

                                  กรณท่ีีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผดิชอบในปรมิาณงาน สิ่งของ หรือมลูคาตามสญัญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                                  กรณท่ีีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวม

คานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                                  สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๑  ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนกิส 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณผูียื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุนสวนผูจดัการ ผูมอีํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถอืหุน

รายใหญ (ถาม)ี พรอมทั้งรบัรองสาํเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณผูียื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิตบิุคคล ใหย่ืน

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบตัรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถอืสัญชาตไิทย พรอมท้ังรบัรองสําเนา

ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณผูียื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                                           ทั้งนี ้เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ 



๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีทีผู่ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งน้ี

หากผูรับมอบอาํนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาลอ็กและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    รายการพิจารณาท่ี ๑ วัสดุกอสราง 

                                           (๓.๑)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                           (๓.๒)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถาม)ี 

                                           (๓.๓)    สําเนาหนังสือรับรองสนิคา Made In Thailand ของสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (ถามี) 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   แคตตาลอ็กและแบบรูปรายการของผูย่ืนขอเสนอและแบบรปูรายการ

คุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) 

                                           (๔.๓)   ใบเสนอราคาซือ้ฯ 

                                           (๔.๔)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทขายวัสดุกอสรางในวงเงนิไมนอย

กวา ๕,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หาลานหาแสนบาทถวน) และสําเนาสัญญาซือ้ขายตามหนังสอืรับรองผลงานฉบับที่ยื่น

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                                           ทั้งนี ้เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ 

๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยืน่ขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบ

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงคร้ังเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาให

ถูกตอง ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ

ตัวหนังสอืเปนสําคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และ



คาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองอํานวยการกอสรางฯ กองพันทหารชางที่ ๘ กองพล

ทหารมาที่ ๑ โครงการซอมปรับปรงุเรอืนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ ทบ. (ระยะที่ ๒) ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๕ คายพอขุนผาเมอืง ตาํบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยืน่ขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดไุมเกิน ๙๐ วัน นับถดัจากวันลง

นามในสัญญาซือ้ขาย หรือวันทีไ่ดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ให

สงมอบพัสด ุ

                          ๔.๔     ผูยืน่ขอเสนอจะตองสงแคตตาลอ็ก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 

กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา 

หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

ฯลฯ ใหถีถ่วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๖     ผูยืน่ขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที ่๑ มีนาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ

ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการย่ืนขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยืน่ขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 

เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทพัภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจัดซือ้จัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ตามขอ 

๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยืน่ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผูย่ืนขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน

ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายชือ่ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการ

กอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมใิชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ

รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัต ิดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 



                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้จํานวน ๕๖๔,๕๓๙.๐๐ บาท (หา

แสนหกหมื่นสี่พันหารอยสามสิบเกาบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือด

ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๕.๒     หนงัสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทุนหรอืบรษิัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนาํเชค็หรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสอื

ค้ําประกันของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ

เอกสารดงักลาวมาใหกองทพับก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ๘ 

มีนาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้าํ

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวม

คากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสราง

ฯจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรอืผูค้าํประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวนัที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลอืกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น

ขอเสนอรายที่คดัเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสดุหรือไดคะแนนรวมสูงสดุไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมือ่ไดทําสัญญาหรอื

ขอตกลง หรอืผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี กองทพับก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาตดัสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 



                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง

ไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯกําหนดไวในประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ันไมมผีลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ

ตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืน

ขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธ์ิไมพิจารณา

ขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมกีารผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชือ่ผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชีรายชือ่ผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบญัชีรายชือ่ผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจดัจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชือ่ผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯมีสิทธิ

ใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจรงิเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มสิีทธิที่จะไม

รับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบั

ราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลอืกซือ้ในจํานวน หรือขนาด 

หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโดยไมพิจารณาจดัซื้อเลยก็ได 

สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถอืวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มไิด 

รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หาก

มีเหตุที่เช่ือถอืไดวาการย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสจุรติ เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชือ่บุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณท่ีีผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํ

ใหเชือ่ไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจง

ไมเปนที่รบัฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มสีิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรบั



ราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจ

ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการ

ประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขดัขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา

การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสดุของผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรฐัจัดซือ้จดัจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสดุของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไม

เกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธติามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs 

                          ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติ

ไทยหรือนิตบิุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสดุของผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่

มิไดถอืสัญชาติไทยหรือนติิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซือ้

หรือจัดจางจากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถอืสัญชาตไิทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ดังกลาว 

                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธติามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถอืสัญชาตไิทยหรือนิตบิุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

                 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทาํขอตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอาํนวยการกอสรางฯจะ

พิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสญัญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

                          ๗.๒     ในกรณทีี่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง

เปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดังระบุใน

ขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ วัน 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใหกองทพับก โดย กองทพัภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯยึดถอืไวในขณะทําสัญญา 

โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด

ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม



รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถดัจากวันท่ีผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนกิส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซือ้ขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอตัราสวนของพัสดุท่ีซื้อซึ่งกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูย่ืนขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลอืกใหเปนผูขาย 

เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสญัญาซือ้ขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 

๓/กองอาํนวยการกอสรางฯ ไดตรวจรบัมอบสิ่งของไวเรยีบรอยแลว 

                 ๙.    อัตราคาปรบั 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซือ้ขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้หรือขอตกลง

ซื้อขายเปนหนังสอื ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๑๐.    การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซือ้ขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสอื แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา     ๓๐ วัน  นับถัดจากวันที ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับ

มอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดัีงเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจงความชํารุด

บกพรอง 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๑.๑   เงนิคาพัสดสํุาหรับการซื้อครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได ตอเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ แลวเทานั้น 

                          ๑๑.๒   เมือ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกผูยื่น

ขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซือ้สิ่งของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรื

อนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู และ

สามารถใหบริการรบัขนไดตามที่รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นบัตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรอืซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซือ้ขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิ

เชนเดยีวกับเรอืไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น

โดยเรืออื่นทีม่ิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 



                                   (๓)    ในกรณีทีไ่มปฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดคดัเลอืก

แลว ไมไปทําสญัญาหรอืขอตกลงซ้ือเปนหนังสอืภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทพับก โดย กองทัพ

ภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสอืค้ําประกันการ

ย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครฐั 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธ์ิทีจ่ะแกไข

เพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซือ้เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน

อัยการสูงสดุ (ถาม)ี 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้มีความขดัหรือแยง

กัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัตติามคําวินิจฉัยของกองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ คํา

วินิจฉัยดังกลาวใหถอืเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการ

จัดซือ้ในกรณตีอไปนีไ้ด โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอาํนวยการกอสรางฯไมไดรับการจัดสรร

เงนิที่จะใชในการจัดซื้อหรือทีไ่ดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทาํการจัดซื้อคร้ังน้ีตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอทีช่นะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทาํการทุจรติอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซือ้ครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณอีื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครดั 

                 ๑๓.    การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงาน

แลวเสร็จตามสญัญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรบัการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัตงิานของ

ผูประกอบการ 

                             ท้ังน้ี หากผูย่ืนขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลอืกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงบัการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไวชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

 ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๕ 


