
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางเพ่ือใชในงานซอมปรับปรุงอาคารแฟลต 

๖๔ ครอบครัว หมายเลข ๔๘๘/๒๙ ของ กองพลทหารมาที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงค     

จะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางเพื่อใชในงานซอมปรับปรุงอาคารแฟลต ๖๔ 

ครอบครัว หมายเลข ๔๘๘/๒๙ ของ กองพลทหารมาที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปน

เงินท้ังสิ้น ๖,๒๐๑,๗๒๙.๐๐ บาท (หกลานสองแสนหนึ่งพันเจ็ดรอยยี่สิบเกาบาทถวน) ตาม

รายการ ดังนี้ 

 ๑. สีรองพ้ืนปูนเกา     ขนาด ๕ แกลลอน สีขาว จํานวน ๑๑๐ ถัง 

  ๒. สีพลาสตกิภายใน   ขนาด ๕ แกลลอน สีขาว จํานวน ๑๔๐ ถัง 

  ๓. สีพลาสตกิภายนอก ขนาด ๕ แกลลอน สีขาว จํานวน ๑๐๐ ถัง 

ฯลฯ 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผู

ทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่

ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ

ของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีผลงานซื้อขายวัสดุกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา ๓,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สามลานหนึ่งแสนบาทถวน)  



                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสาร

ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

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

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ 

๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางอีเมล 

yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๒๒ 

มกราคม ๒๕๖๔ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะช้ีแจง

ร า ย ล ะ เ อี ย ดดั ง ก ล า ว ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซต  http://www.army3.mi.th แ ล ะ 

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

                   อนึ่ง การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

 (พลตรีอุกฤษฎ นุตคําแหง) 

รองแมทัพภาคท่ี ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

  

  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ 

และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่  ๒๖/๒๕๖๔ 

การซื้อวัสดุกอสรางสนับสนนุทหารชางเพ่ือใชในงานซอมปรับปรุงอาคารแฟลต ๖๔ ครอบครวั 

หมายเลข ๔๘๘/๒๙ ของ กองพลทหารมาที่ ๑ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

ลงวันที่  ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 

"กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อ

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 

 ๑. สีรองพ้ืนปูนเกา     ขนาด ๕ แกลลอน สีขาว จํานวน ๑๑๐ ถัง 

  ๒. สีพลาสตกิภายใน   ขนาด ๕ แกลลอน สีขาว จํานวน ๑๔๐ ถัง 

  ๓. สีพลาสตกิภายนอก ขนาด ๕ แกลลอน สีขาว จํานวน ๑๐๐ ถัง 

ฯลฯ 

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะ

ใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสอืค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 



                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรใน

ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียน

ชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง

นิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงาน

ในกิจการของนิตบิุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืน

ขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐  ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

พรอมทั้งรบัรองสาํเนาถูกตอง 



                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนา

หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี

อํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณผีูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช

นิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน

หุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู

เปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผู

รวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวม

คา แลวแตกรณ ี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เม่ือผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี

เอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชี

เอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผู ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการ

แทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู

มอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติ

ภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของกองทัพบก     ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานซื้อขายวัสดุกอสราง

ประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา ๓,๑๐๐,๐๐๐.- บาท (สามลานหนึ่ง

แสนบาทถวน) และสําเนาสัญญาของหนังสือรับรองผลงานท่ีใชยื่น 



                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เม่ือผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี

เอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชี

เอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี

เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตน

และทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียง

ครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และราคาตอหนวย และตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ

ไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถา

ตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา

ภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่ง

สงมอบพัสดุให ณ กองอํานวยการกอสรางฯ งานซอมปรับปรุงอาคารแฟลต ๖๔ ครอบครัว 

หมายเลข ๔๘๘ / ๒๙ ของ กองพลทหารมาที่ ๑ คายพอขุนผาเมือง จังหวัดเพชรบูรณ 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน 

ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว 

และจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาค

ที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผู ย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/

กองอํานวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด

คุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่

จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 



                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง 

๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืน

ขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๘     ผู ย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาใน

รูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตอง

เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะ

ยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะ

ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน

รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผู

ยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืน

ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

วา กอนหรือในขณะที่มกีารพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นออกจาก

การเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะ

พิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา

ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 

๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                          ๔.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบั ติตามเ ง่ือนไขที่ระบุไว ในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษี

อ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ

ราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 



                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวธิกีาร

เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

จํานวน ๓๑๐,๐๘๖.๔๕ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นแปดสิบหกบาทสี่สิบหาสตางค) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่

ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตาม

แบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่

ไดรบัอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนให

ทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณทีี่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาล

ไทยหรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกัน

การเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯตรวจสอบความถูกตองในวันที่๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ 

น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          กรณทีี่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะ

ใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุ

ชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืน

ขอเสนอ 

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้ง

นี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ 

ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 



                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืน

หลักฐานการย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืน

ขอเสนอรายนั้น เวนแต ผู ย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ กําหนดไวในประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจ

พิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวน

สิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผู

ยื่นขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/

กองอํานวยการกอสรางฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา 

หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯทรงไว

ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ

พิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน

ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯเปนเด็ดขาด ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 

รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่



ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต 

เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 

เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่ เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจน

คาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่  ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอ

สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่

รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

หรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย

หรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการ

กระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืน

ใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบ

สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซ้ือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 

๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบ

สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการ

กอสรางฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปน

หนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ วัน นับถัดจาก

วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสราง

ฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่

ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 



                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่

ไดรบัอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนให

ทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู

ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซ่ึง

กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคา

สิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผู ย่ืน

ขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขาย

หรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดตรวจ

รับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส

นี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับ

มอบตอวัน 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดัง

ระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารุดบกพรอง

ของสิ่งของท่ีซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๑ เดอืน    นับถัดจากวันที่ กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซม

แกไขใหใชการไดดดัีงเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๑.    ขอสงวนสทิธิ์ในการยื่นขอเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงิน

งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 



                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๔ แลวเทานั้น 

                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯได

คัดเ ลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายส่ัง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวน

แตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของที่ซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือ

ที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรม

เจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุก

ของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ

อ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูย่ืนขอเสนอซ่ึงกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ

กอสรางฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุ

ไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะริบหลักประกันการย่ืน

ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณา

เรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวน

สิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ให

เปนไปตามความเห็นของสาํนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มี

ความขัดหรือแยงกัน ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 

๓/กองอํานวยการกอสรางฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรอง

คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 



                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจ

ประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผู ย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ

ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซ้ือครั้งนี้

ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรอืที่

ไดรบัการคดัเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสยีกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา 

หรือสอวากระทาํการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน

ผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๓.    การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สามารถนํา

ผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูก

ระงบัการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

ไวชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ 


