
( สาํเนา ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุน กรมทหารชางที่ ๓ เพื่อใชในงานกอสรางโครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรม

ทหารมาท่ี ๒ เขาที่ต้ังปกติถาวรแหงใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) 

 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง

สนับสนุน กรมทหารชางท่ี ๓ เพื่อใชในงานกอสรางโครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาท่ี ๒ เขาท่ีตั้งปกตถิาวรแหง

ใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ 

เปนเงินทั้งสิ้น ๔๐,๖๐๗,๙๗๐.๐๐ บาท (สีสิ่บลานหกแสนเจ็ดพันเการอยเจ็ดสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 
   
 วัสดุกอสรางสนับสนุน กรมทหารชางที่ ๓ เพื่อใชในงานกอสรางโครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ เขาท่ีตั้ง

ปกติถาวรแหงใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๑   งาน 

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่

ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศ

เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐใน

ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมี

อํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

กําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / 

กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่ง

ใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ 

ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 



                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม

ทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ 

                  อนึ่ง การประกวดราคาฯ ครั้งน้ี หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล      จะตองไมถือ

เปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ  

ประกาศ ณ วันที่         กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

นฤทธิ์ ถาวรวงษ 

(พลตรีนฤทธ์ิ ถาวรวงษ) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทน แมทัพภาคท่ี ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนท่ี ๒) ในระบบ e-GP 

ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

สําเนาถูกตอง  

 ยงยุทธ คุมแพทย  

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3  

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 
 

( สาํเนา ) 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี ........................ 

การซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุน กรมทหารชางที่ ๓ เพื่อใชในงานกอสรางโครงการยาย กองพันทหารมาท่ี ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ เขา

ท่ีตั้งปกติถาวรแหงใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

ลงวันที่         กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/

กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 

   วัสดุกอสรางสนับสนุน กรมทหารชางที่ ๓ เพื่อใชในงานกอสรางโครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ เขา

ท่ีตั้งปกติถาวรแหงใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ จํานวน ๑   งาน 

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะ

เฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด 

ดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  



                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

กําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้ 

                          ๒.๑๐  ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติดังนี้  

                                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯจะตองมีการ

กําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคา

รายอื่นทุกราย 

                                  กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักกิจการรวมคานั้นตองใช

ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                                  สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทกุรายจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 



                          ๒.๑๑  ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามญัหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมท้ังรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บรษิัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชผีูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรอง

สําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร

ประจําตวัประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน 

หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาตไิทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสญัญาของการ

เขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   เนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบญัชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตอง

แนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติด

อากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคล

ธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ วัสดุกอสรางสนับสนุน กรมทหารชางที่ ๓ เพื่อใชในงานกอสรางโครงการ

ยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๖ 

                                           (๓.๑)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                           (๓.๒)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี) 

                                           (๓.๓)    สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

(ถามี) 

                                   (๔)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทขายวัสดุกอสรางในวงเงนิไมนอยกวา ๒๐,๓๐๓,๐๐๐.- บาท 

(ยี่สิบลานสามแสนสามพันบาทถวน) และสาํเนาสัญญาซื้อขายตามหนังสือรับรองผลงานฉบับ  ที่ยื่นและเปนผลงานที่เปนคูสัญญา



โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาค ที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ เชื่อถือ พรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๕)    ใบเสนอราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบญัชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตอง

แนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่

กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอม

ท้ังหลักฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยันตวัตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดยีวและราคาเดียวโดยเสนอ

ราคารวม และราคาตอหนวย และตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกัน

ท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซึ่งรวมคา

ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ กอง

อํานวยการกอสรางฯ โครงการยายกรมทหารมาที่ ๒ กองพันทหารมาที่ ๑๐ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๖ ณ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนด

ยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๒๗๐ วัน ตามผนวกบัญชีรายการแบงงวด

สงมอบวัสดุกอสราง จํานวน ๔ งวด นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอมการ

เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวน้ี กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน

และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อ

อิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของ

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ 

โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File 

(Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF 



File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู

ยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผู

ยื่นขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอที่มี

ผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการ

พิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้น

ออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอ

ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใช

เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ 

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว

ดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒,๐๓๐,๓๙๙.๐๐ บาท (สองลานสามหมื่นสามรอยเกา

สิบเกาบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอ

เจาหนาที่ในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบรษิัทเงินทุนที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนงัสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันของ

บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง 

........................ น. 



                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขา

ยื่นขอเสนอกับหนวยงานของรฐัเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะคืนใหผูยื่น

ขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดพิจารณา

เห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได

คะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี 

๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง 

หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับ

พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการ

กอสรางฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําให

เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัด

สิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่น

ขอเสนอโดยไมมีการผอนผนั ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปน

สาระสาํคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรยีบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง

เพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรบัขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก

ขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือ

ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสาํคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเปนเด็ดขาด ผูย่ืน



ขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือก

หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดาํเนนิงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาค

ท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรบัขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง

คาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผู

ยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวาราคาต่าํสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่

ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรฐัจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปน

ผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาํสัญญาไมเกิน ๓ 

ราย 

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน

ผูประกอบการ SMEs 

                          ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ี

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่

จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดา

ท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว 

                                    ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปน

ผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

                 ๗.     การทําสญัญาซื้อขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทํา

การ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ

แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทํา

การ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับ

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

                          (๑)     เงินสด 



                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอ

เจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุใน

ขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบรษิัทเงินทุนที่ธนาคาร

แหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนงัสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดัง

ระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของได

ครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรอืขอตกลงเปนหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดตรวจรับ

มอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปน

หนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซื้อ

เปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา     ๓๐ วัน  

นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดดีงัเดมิภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสาํหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํได ตอเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ

ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๖ แลวเทานั้น 

                          ๑๑.๒   เม่ือกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปน

ผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รฐัมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน 

นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย

เรืออ่ืนได 



                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก

ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรบั

อนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณชิยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํ

สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ

กอสรางฯจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณา

เรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ

ขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสดุ (ถามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูย่ืนขอเสนอ

จะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ คําวินจิฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และผู

ยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณี

ตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการ

จัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคดัเลอืกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/

กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน

กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม

สัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกใหเปนผูขายเพือ่นํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไวชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๖ 


