
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชาง ใชในงานซอมปรับปรุงกองบังคบัการกรม 

หมายเลข ๗๖๙/๔๒ ของ กรมทหารปนใหญที่ ๒๑ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะประกวด

ราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชาง ใชในงานซอมปรับปรุงกองบังคับการกรม หมายเลข ๗๖๙/๔๒ 

ของ กรมทหารปนใหญที่ ๒๑ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 

๙๗๓,๕๓๐.๐๐ บาท (เกาแสนเจ็ดหมื่นสามพันหารอยสามสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 

   

 วัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชาง ใชในงานซอมปรับปรุงกองบังคับการกรม หมายเลข ๗๖๙/๔๒ ของ 

กรมทหารปนใหญที่ ๒๑ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๑   งาน 

 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดงัตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวช่ัวคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดงักลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม

เปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 



                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

                ผูยื่นขอเสนอตอง ย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 

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

ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด

สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่  ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางอีเมล 

yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตาม ท่ีกรมบัญชีกลาง กําหนด ภายใน

วันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะช้ีแจง

รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th 

ในวันที่ ........................ 

               อนึ่ง การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาล  จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ  

  

  ประกาศ ณ วันท่ี         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

  

  

  

  

   

  

(พลตรีอุกฤษฎ นุตคําแหง) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทน แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

  



  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และ

เอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 

การซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชาง ใชในงานซอมปรับปรุงกองบังคับการกรม หมายเลข ๗๖๙/๔๒ 

ของ กรมทหารปนใหญที่ ๒๑ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

ลงวันที่         มิถุนายน ๒๕๖๔ 

 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่  ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา 

"กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้ 

   

 วัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชาง ใชในงานซอมปรับปรุงกองบังคับการกรม หมายเลข ๗๖๙/๔๒ ของ 

กรมทหารปนใหญที่ ๒๑ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ จํานวน ๑   งาน 

 

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงาน

ไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชี เอกสารที่ กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 



                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อให

เปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่

ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เปนนิตบิุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ

ใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่  ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒ .๑๐  ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบ จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง

สําเนาถูกตอง 



                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม 

(ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา

มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิได

ถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแต

กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   เนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ท้ังหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร

สวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 

๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ 

PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนให

แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตาม

กฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจํานวน 

๓๖ หนา ตามขอ ๔.๔ 

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๓.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานซื้อขายวัสดุกอสรางประเภท

เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา ๔๘๖,๐๐๐.-บาท (ส่ีแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน) 

และสําเนาสัญญาซื้อขายวัสดุกอสรางของหนังสอืรับรองผลงานที่ใชย่ืน 

 

                                  (๔)   สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอม (SMEs) หรือ สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand 



                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ท้ังหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร

สวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 

๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ 

PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 

และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู

ยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้ง

เดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว

ทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

อากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ท้ังปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กอง

อํานวยการกอสราง ซอมปรับปรุงกองบังคับการกรม หมายเลข ๗๖๙ / ๔๒ ของ กรมทหารปนใหญที่ 

๒๑ 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวัน

เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการ

เสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๓๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ 

                          ๔.๔     ผูย่ืนขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

จํานวน ๓๖ หนาของ กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง

ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส 



                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจาง

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

น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปน

เกณฑ 

                          เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น

ขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลว

จึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ

กอสรางฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผู ย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน

รวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอน

หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และ

กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปน

ผูท้ิงงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืน

ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ

พิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                          ๔.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัต ิดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถา

ม)ี รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 



                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ

ร าค าด ว ย วิ ธี ป ร ะก ว ด ร าค า อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส  ข อ ง ก รม บั ญชี ก ล า งที่ แ ส ด ง ไ ว ใ น เ ว็ บ ไซ ต 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน

การย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแต 

ผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม

ครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช

สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ

เปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธ์ิไม

พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณดัีงตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผู ย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาค

ที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผู ย่ืน

ขอเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯมีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/

กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงักลาว

ไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 



                          ๕.๖     กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯทรงไวซ่ึงสทิธทิี่

จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อใน

จํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเปน

เด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืน

ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตทุี่เชื่อถือไดวา

การย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา

ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะใหผูยื่นขอเสนอ

นั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่น

ขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/

กองอํานวยการกอสรางฯ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ

กอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผู

ยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคดัเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผู

ยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ

เจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                          ๕.๘ หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุด

ของผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs 

ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูย่ืนขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของ 

ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                       อนึ่ง การพิจารณาผลตามเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาซื้อฯ ใหพิจารณาจากเอกสาร

สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น 

                       ๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือ

สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูย่ืนขอเสนอซึ่ง

เปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอย



ละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญญาชาติไทย

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

                 ๖.     การทําสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของได

ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซ้ือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ใน

ขอ ๑.๓ ก็ได 

                          ๖.๒     ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของ

ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเห็นวา

ไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๖.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทํา

สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน

สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปนี้ 

                          (๑)     เงนิสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันทีท่ี่ใชเชค็

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          (๓)     หนังสือค้ํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตาม

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช

ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงนิ 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งได

รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการ



คัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ 

หรือขอตกลงซ้ือขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน

ขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่

ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา   ๑ เดือน    นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาค

ที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม

ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๐.    ขอสงวนสิทธิ์ในการย่ืนขอเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 

๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลว

เทานั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือก

ผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถา

ผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน

เสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย

นาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําส่ิงของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ

กรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายส่ัง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี

สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ให

บรรทุกสิ่งของน้ันโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ

เปนของที่รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

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

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 



                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสราง

ฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือ

เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ

เสยีหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์ที่จะ

แกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็น

ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความ

ขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง

อํานวยการกอสรางฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ 

เพ่ิมเตมิ 

                          ๑๐.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจประกาศ

ยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมได 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมไดรับ

การจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับ

การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวา

กระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก

กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

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

กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สามารถนําผลการ

ปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูประกอบการ 



                             ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับ

การย่ืนขอเสนอหรือทําสญัญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไวชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

        มิถุนายน ๒๕๖๔ 


