
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง/ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์เป็นคลัง

สิ่งอุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นของ กองทัพภาคที่ ๓ จ านวน ๖ หลัง แผนงานเพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

--------------------------------------------- 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้าง/ดัดแปลงตู้คอนเทนเนอร์เป็นคลังส่ิงอุปกรณ์ ควบคุมอุณหภูมิและ
ความช้ืนของ กองทัพภาคท่ี ๓ จ านวน ๖ หลัง แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปงีบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๙๘๕,๕๓๙.๐๐ บาท (เก้า
แสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบเก้าบาทถ้วน) จ านวน ๕๒ รายการ ดังนี้ 

                                    ๑. กล่องแยกสาย                                                จ านวน    ๓๐  กล่อง 
                                    ๒. กาพ่นสีพร้อมหัวพ่น                                         จ านวน      ๖  ชุด 
                                    ๓. ข้องอโค้ง Ø ๓/๔"                                           จ านวน    ๙๐  อัน 
                                    ๔. ข้อต่อเกลียวนอก Ø ๓/๔"                                  จ านวน    ๖๐  อัน 
                                    ๕. ข้อต่อตรง Ø ๓/๔"                                          จ านวน    ๙๐  อัน 
                                                                                               ฯ ล ฯ 

 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงนิไม่น้อยกว่า ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (ส่ีแสนเก้าหมื่นบาท
ถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ท่ี กองทัพภาคท่ี ๓/ กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ 
                อนึ่ง การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัด กับ กองทัพภาคท่ี ๓ 
  
  
  ประกาศ ณ วันท่ี        กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

  
  
  
  
  
  

 

  
(พลตรีอุกฤษฎ์ นุตค าแหง) 

รองแม่ทัพภาคท่ี ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
ท าการแทน 

แม่ทัพภาคท่ี ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขที ่........................ 

การซือ้วัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพือ่ใช้ในงานก่อสร้าง/ดดัแปลงตู้คอนเทนเนอรเ์ป็นคลังส่ิง
อุปกรณ ์ควบคุมอุณหภมูิและความชืน้ของ กองทัพภาคที่ ๓ จ านวน ๖ หลัง แผนงานเพิม่เติมระหว่าง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

ลงวันที ่       กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
                  กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการกอ่สรา้งฯ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ" มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้ดว้ยวธีิประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์จ านวน ๕๒ รายการ ดงันี ้

                                     ๑. กลอ่งแยกสาย                                                จ านวน    ๓๐  กลอ่ง 
                                     ๒. กาพน่สพีรอ้มหวัพน่                                         จ านวน      ๖  ชุด 
                                     ๓. ขอ้งอโคง้ Ø ๓/๔"                                           จ านวน    ๙๐  อนั 
                                     ๔. ขอ้ตอ่เกลยีวนอก Ø ๓/๔"                                 จ านวน    ๖๐  อนั 
                                     ๕. ขอ้ตอ่ตรง Ø ๓/๔"                                          จ านวน    ๙๐  อนั 
                                                                                           ฯ ล ฯ 

 
                   พสัดท่ีุจะซือ้นีต้อ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้
งานไดท้นัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสฉ์บบันี ้โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไวใ้นระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส  ์

                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส  ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c


                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกูระบช่ืุอไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้ง้งาน
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้ง้งานเป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ดว้ย  

                          ๒.๖    มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและ
การบรหิารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    เป็นบุคคลธรรมดาหรอืนิติบุคคลผูมี้อาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ดงักลา่ว และตอ้งมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) และ
เป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรฐัหรอืหนว่ยงานเอกชน ท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ
ก่อสรา้งฯ เช่ือถือ 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่ กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการกอ่สรา้งฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการ
อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี ้

                          ๒.๙    ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธ์ิหรอืความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล
ของผูย้ื่นขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐  ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั ใหย้ื่นส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 
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                                           (ข)   บรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั ใหย้ื่นส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสอืบรคิณหส์นธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่นส  าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ัน้ ส  าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) ส  าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืส  าเนาหนงัสอืเดินทางของผูเ้ป็นหุน้สว่นท่ีมิไดถื้อสญัชาติไทย พรอ้มทัง้รบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย้ื่นส  าเนา
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ส  าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีไดย้ื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย้ื่นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในขอ้ 
๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผูร้บัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้  

                                  (๒)    แคตตาลอ็กและแบบรูปรายการของผูย้ื่นขอ้เสนอและแบบรูปรายการคณุลกัษณะ
เฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                                  (๓)    ใบเสนอราคา 
                                  (๔)    ส าเนาหนงัสอืรบัรองผลงานประเภทขายวสัดกุ่อสรา้งในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 
๔๙๐,๐๐๐.-บาท (สี่แสนเกา้หม่ืนบาทถว้น) และส าเนาสญัญาซือ้ขายตามหนงัสอืรบัรองผลงานฉบบัท่ียื่นพรอ้มทัง้
รบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 
                                  (๕)    ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) หรอื 
ส  าเนาหนงัสอืรบัรองสนิคา้ Made in Thailand 
                                  (๖)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีไดย้ื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง



ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย้ื่นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ 
๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเลก็ทรอนิกสต์ามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้ง
กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผูย้ื่นขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอ่หน่วย และหรอืตอ่รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้
ถกูตอ้ง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไม่ตรงกนั ใหถื้อ
ตวัหนงัสอืเป็นส  าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวงไวแ้ลว้ จนกระทั่งสง่มอบพสัดใุห ้ณ ณ กองอ านวยการก่อสรา้งฯ กองพนัทหารช่างที่ ๓๐๒ 
กรมทหารช่างที่ ๓ งานก่อสรา้ง / ดดัแปลงตูค้อนเทนเนอรเ์ป็นคลงัสิ่งอุปกรณค์วบคมุอุณหภมิูและความชืน้ของ 
กองทพัภาคท่ี ๓ จ านวน ๖ หลงั แผนงานเพิ่มเติมระหวา่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คา่ยสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ 
ต าบลสมอแข อ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่ ๑๘๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุม่เกิน ๕๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือ้ขาย หรอืวนัท่ีไดร้บัหนงัสอืแจง้จาก กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ใหส้ง่
มอบพสัด ุ

                          ๔.๔     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาลอ็ก และรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
ของ กองทพับก ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของ
ทางราชการ 

                                   ส าหรบัแคตตาลอ็กท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส  าเนารูปถ่ายจะตอ้งรบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 
โดยผูมี้อ  านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์มีความ
ประสงคจ์ะขอดตูน้ฉบบัแคตตาลอ็ก ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด



ราคาอิเลก็ทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๓ วนั 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผูย้ื่นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นขอ้เสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้อิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๖     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

                          เม่ือพน้ก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รบัเอกสารการยื่นขอ้เสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส  าหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จึงสง่ขอ้มลู (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาใหแ้ก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั
ดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบติัของผูย้ื่นขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน ตามขอ้ 
๑.๕ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ  

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว์า่ ก่อนหรอืในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ
ก่อสรา้งฯ จะพิจารณาลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูทิ้ง้งาน เวน้แต่ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กอง
อ านวยการก่อสรา้งฯ จะพิจารณาเห็นวา่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้มิใช่เป็นผูร้เิริ่มใหมี้การกระท าดงักลา่วและไดใ้หค้วาม
รว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ 

                          ๔.๑๐     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวม
คา่ใชจ้่ายทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

                                   (๓)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 



                                   (๔)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได  ้

                                   (๕)    ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิใ์นการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี  ้กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะพิจารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยื่นขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยื่นขอ้เสนอ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะพจิารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยื่นหลกัฐานการยื่น
ขอ้เสนอไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยื่นขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไม่รบัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต ่ผู ้ยื่นขอ้เสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะขายไม่ครบถว้น หรอืเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯก าหนดไวใ้นประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ในสว่นท่ีมิใช่สาระส  าคญัและความแตกตา่งนัน้ไม่มีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบ
เสยีเปรยีบตอ่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืเป็นการผิดพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดั
สทิธิผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯสงวนสทิธ์ิไม่พิจารณา
ขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผูร้บัเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืบัญชีรายช่ือผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสท่ี์เป็นสาระส  าคญั หรอืมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯมีสทิธิ
ใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติมได ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ มีสทิธิท่ีจะ
ไม่รบัขอ้เสนอ ไม่รบัราคา หรอืไม่ท าสญัญา หากขอ้เท็จจรงิดงักลา่วไม่เหมาะสมหรอืไม่ถกูตอ้ง 

                          ๕.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯทรงไวซ้ึ่งสทิธิท่ีจะไม่รบัราคา
ต ่าสดุ หรอืราคาหนึ่งราคาใด หรอืราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลอืกซือ้ในจ านวน หรอืขนาด หรอื



เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจดัซือ้เลยก็ได ้
สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชนข์องทางราชการเป็นส  าคญั และใหถื้อวา่การตดัสนิของ กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯเป็นเด็ดขาด ผูย้ื่นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรอืคา่เสยีหายใดๆ 
มิได ้รวมทัง้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นผูทิ้ง้งาน ไม่วา่จะเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลอืกหรอืไม่ก็ตาม 
หากมีเหตท่ีุเช่ือถือไดว้า่การยื่นขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สจุรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรอืใชช่ื้อบุคคล
ธรรมดา หรอืนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                               ในกรณีท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
หรอืกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท า
ใหเ้ช่ือไดว้า่ ผูย้ื่นขอ้เสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบูรณ ์หากค า
ชีแ้จงไม่เป็นท่ีรบัฟังได ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ มีสทิธิท่ีจะไม่รบัขอ้เสนอหรอืไม่
รบัราคาของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย้ื่นขอ้เสนอดงักลา่วไม่มีสทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายหรอืคา่เสยีหายใดๆ จาก
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญากองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯอาจ
ประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หากปรากฏวา่มีการกระท าที่เขา้ลกัษณะผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีชนะการ
ประกวดราคาหรอืท่ีไดร้บัการคดัเลอืกมีผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืขดัขวาง
การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืเจา้หนา้ที่ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่
กระท าการทจุรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                         ๕.๘    หากผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุของผูย้ื่น
ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดั
เรยีงล  าดบัผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุของ ผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืนไม่
เกินรอ้ยละ ๑๐ ท่ีจะเรยีกมาท าสญัญาไม่เกิน ๓ ราย 
                                  อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซือ้ฯ ใหพ้ิจารณาจากเอกสารส  าเนา
ใบขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เทา่นัน้ 
                        ๕.๙     หากผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งมิใช่ผูป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทยหรอื
นิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย เสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุของผูย้ื่นขอ้เสนอ ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้
ถือสญัชาติไทยหรอืนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศไม่เกินรอ้ยละ ๓ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซือ้
หรอืจดัจา้งจากผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัญาชาติไทยหรอืนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย
ดงักลา่ว 

                 ๖.     การท าสัญญาซือ้ขาย 



                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์สามารถสง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีท าขอ้ตกลงซือ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะ
พิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุ ในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ม่สามารถสง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕ วนัท าการ หรอืกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯเห็นวา่ไม่สมควรจดัท า
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญา
ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรอืท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื กบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของ
ราคาคา่สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หก้องทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯยดึถือไว้
ในขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรอืดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรอืดราฟทน์ัน้
ช าระตอ่เจา้หนา้ที่ในวนัท าสญัญา หรอืก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ 

                          (๓)     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสต์ามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสอืค า้ประกนัของบรษิัทเงินทุน หรอืบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบรษิัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแลว้ 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดท่ีุซือ้ซึ่งกองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ไดร้บัมอบไวแ้ลว้ 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการกอ่สรา้งฯ จะจ่ายคา่สิ่งของซึ่งไดร้วม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคา่ใชจ้่ายทัง้ปวงแลว้ใหแ้ก่ผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น
ผูข้าย เม่ือผูข้ายไดส้ง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้นตามสญัญาซือ้ขายหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื และกองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ไดต้รวจรบัมอบสิ่งของไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้หรอืขอ้ตกลงซือ้



ขายเป็นหนงัสอื ใหคิ้ดในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ่งของท่ียงัไม่ไดร้บัมอบตอ่วนั 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ซึ่งไดท้  าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรอื
ท าขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสอื แลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารุดบกพรอ่งของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่   ๑ เดือน    นบัถดัจากวนัท่ี กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้ง
ฯ ไดร้บัมอบสิ่งของ โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้
ความช ารุดบกพรอ่ง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิใ์นการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสุ  าหรบัการซือ้ครัง้นี ้ไดม้าจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได ้ตอ่เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กอง
อ านวยการก่อสรา้งฯไดร้บัอนมุติัเงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แลว้เทา่นัน้ 

                          ๑๐.๒   เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯไดค้ดัเลอืกผูย้ื่นขอ้เสนอ
รายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซือ้สิ่งของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรอืน า
สิ่งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศและของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางที่มีเรอืไทยเดินอยู ่และ
สามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามท่ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูข้าย
จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ีดงันี ้

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรอืน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผูข้ายสั่ง หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของท่ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือ่ืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืท่ีมีสทิธิเช่นเดียวกบั
เรอืไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้โดยเรอือ่ืน
ท่ีมิใช่เรอืไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรอือ่ืน หรอืเป็นของท่ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรอื (๒) ผูข้ายจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการพาณิชยนาว ี

                          ๑๐.๓   ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯไดค้ดัเลอืก
แลว้ ไม่ไปท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสอืภายในเวลาที่ก าหนด ดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะรบิหลกัประกนัการยื่นขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืค า้ประกนัการ
ยื่นขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้ง้งาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 



                          ๑๐.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯสงวนสทิธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติม
เงื่อนไข หรอืขอ้ก าหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสอื ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการ
สงูสดุ (ถา้มี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้มีความขดัหรอืแยง้กนั 
ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ค า
วินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็นท่ีสดุ และผูย้ื่นขอ้เสนอไม่มีสทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯอาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้
ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด ้โดยท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กอง
อ านวยการก่อสรา้งฯไม่ได ้

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯไม่ไดร้บัการจดัสรรเงินท่ี
จะใชใ้นการจดัซือ้หรอืท่ีไดร้บัจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เขา้ลกัษณะผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซือ้หรอืท่ีไดร้บัการคดัเลอืกมี
ผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอม
กนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืเจา้หนา้ที่ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระท าการทจุรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ หรอืกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั  

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูข้ายตอ้งปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้
เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูข้ายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูป้ระกอบการ 

                             ทัง้นี ้หากผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลอืกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอ
หรอืท าสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการกอ่สรา้งฯ ไวช้ั่วคราว 

กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ 

       กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 


