
- รา่ง - 

ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

เร่ือง ประกวดราคาซือ้วัสดุก่อสร้าง สนับสนุน ช.๓ เพือ่ใช้ในงานซ่อมเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ ป.๔, ป.๔ พัน.๑๐๔, ทภ.๓, ช.๓, พัน.สร.๔, พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓, 

พัน.ซบร.๒๓ บชร.๓, พัน.ขส.๒๓ บชร.๓, พัน.สห.๓๑, พล.พัฒนา ๓ และ สด.จว.ส.ท.  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

---------------------------------------------- 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้วสัดุ
ก่อสรา้ง สนบัสนนุ ช.๓ เพ่ือใชใ้นงานซอ่มเรือนแถวนายทหารชัน้ประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ ป.๔, 
ป.๔ พนั.๑๐๔, ทภ.๓, ช.๓, พนั.สร.๔, พนั.สพ.กระสนุ ๒๓ บชร.๓, พนั.ซบร.๒๓ บชร.๓, พนั.ขส.๒๓ บชร.๓, 
พนั.สห.๓๑, พล.พฒันา ๓ และ สด.จว.ส.ท. ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงาน
ซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๘,๒๔๓,๕๗๐.๐๐ บาท (สิบแปดลา้นสองแสนส่ีหม่ืนสามพนัหา้รอ้ย
เจ็ดสิบบาทถว้น) จ านวน ๑๗๐ รายการ ดงันี ้

                ๑. คอนกรีตผสมเสรจ็ ก าลงัอดั ๑๘๐ กก./ตร.ซม.                       จ านวน    ๑๙  ลกูบาศกเ์มตร 
                 ๒. คอนกรีตผสมเสรจ็ ก าลงัอดั ๒๔๐ กก./ตร.ซม.                        จ  านวน   ๔๕๒ ลกูบาศกเ์มตร 
                 ๓. คอนกรีตบล็อค ขนาด ๑๙ x ๓๙ x ๗ ซม.                               จ านวน ๒๗,๙๓๐  กอ้น 
                 ๔. เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ขนาด ๖" x ๐.๑๕ ม. ยาว ๔ ม.            จ านวน    ๔๐  ตน้ 
                 ๕. เสาคอนกรีตส าเรจ็รูป ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. ยาว ๓.๕๐ ม.             จ านวน ๑๘๓  ตน้ 
                                                         ฯ ล ฯ 

                 ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ั่วคราว 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิง้งานของ
หนว่ยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุคลท่ีผูท้ิง้งานเป็นหุน้ส่วน
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
 
 
 
 
 



 
 
 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพใหข้ายพสัดท่ีุประกวดราคาซือ้ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่ว
และตอ้งมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไมน่อ้ยกวา่ ๙,๑๒๑,๐๐๐.-บาท (เกา้ลา้นหนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพนั
บาทถว้น) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชนท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/กอง
อ านวยการก่อสรา้งฯ เช่ือถือ 

                 ๘. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้ก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี  ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย่ื้น
ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิความคุม้กนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
 

                ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้
จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสต์ัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดท่ี้เว็บไซต ์http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 
               อนึ่ง การประกวดราคาซือ้ฯ ครัง้นี ้หากรายการดงักลา่วไมไ่ดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐับาล
จะตอ้งไมถื่อเป็นขอ้ผกูมดั กบั กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ 

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี         มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(พลตรีนฤทธ์ิ ถาวรวงษ)์ 

รองแมท่พัภาคท่ี ๓/รองผูอ้  านวยการก่อสรา้งฯ 

ท าการแทน 

แมท่พัภาคท่ี ๓/ผูอ้  านวยการก่อสรา้งฯ 
 

  

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตว่นัท่ี ขอรบัเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 
 
 



 

- รา่ง - 
เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

เลขที ่........................ 
การซือ้วัสดุก่อสร้าง สนับสนุน ช.๓ เพือ่ใช้ในงานซ่อมเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๖ ของ ป.๔, ป.๔ พัน.๑๐๔, ทภ.๓, ช.๓, พัน.สร.๔, พัน.สพ.กระสุน ๒๓ บชร.๓, พัน.
ซบร.๒๓ บชร.๓, พัน.ขส.๒๓ บชร.๓, พัน.สห.๓๑, พล.พัฒนา ๓ และ สด.จว.ส.ท. 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

ลงวันที่         มกราคม ๒๕๖๖ 

------------------------------------------- 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ" มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซือ้ดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ตามรายการ ดงันี ้

                ๑. คอนกรีตผสมเสรจ็ ก าลงัอดั ๑๘๐ กก./ตร.ซม.                         จ านวน   ๑๙  ลกูบาศกเ์มตร 
                 ๒. คอนกรีตผสมเสรจ็ ก าลงัอดั ๒๔๐ กก./ตร.ซม.                          จ านวน  ๔๕๒  ลกูบาศกเ์มตร 
                 ๓. คอนกรีตบล็อค ขนาด ๑๙ x ๓๙ x ๗ ซม.                                 จ านวน ๒๗,๙๓๐ กอ้น 
                 ๔. เสาเข็มหกเหล่ียมกลวง ขนาด ๖" x ๐.๑๕ ม. ยาว ๔ ม.              จ านวน   ๔๐  ตน้ 
                 ๕. เสาคอนกรีตส าเรจ็รูป ๐.๑๕ x ๐.๑๕ ม. ยาว ๓.๕๐ ม.               จ านวน  ๑๘๓  ตน้ 
                                                                ฯ ล ฯ 

                    พสัดท่ีุจะซือ้นีต้อ้งเป็นของแท ้ของใหม ่ไมเ่คยใชง้านมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้
งานไดท้นัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉ์บบันี ้โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไวใ้นระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทั่วไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกัน 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 

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%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
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
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ยืน่ข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รฐัมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิง้งาน
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิคุคลท่ีผูท้ิง้งานเป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ดว้ย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและ
การบริหารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิตบิคุคลผูมี้อาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสด์งักลา่วและตอ้งมีผลงาน
ประเภทเดียวกนั ในวงเงินไมน่อ้ยกวา่ ๙,๑๒๑,๐๐๐.-บาท (เกา้ลา้นหนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพนับาทถว้น) และเป็น
ผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชนท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสรา้ง
ฯ   เช่ือถือ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชน ท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/
กองอ านวยการก่อสรา้งฯ เช่ือถือ 

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้ก่ กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไมเ่ป็นผูก้ระท า
การอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้

                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล
ของผูย่ื้นขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุม้กนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐  ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีย่ืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัิดงันี ้

                                  กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ ก าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯ
จะตอ้งมีการก าหนดสดัส่วนหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ่งของ หรือมลูคา่ตามสญัญาของ
ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัมากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอ่ืนทกุราย 

                                  กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ ก าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกักิจการรว่มคา้
นัน้ตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มคา้ท่ีย่ืนขอ้เสนอ 

                                  ส าหรบัขอ้ตกลงฯ ท่ีไมไ่ดก้ าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุ
รายจะตอ้งมีคณุสมบตัิครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๑  ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยืน่ข้อเสนอ 

                         ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง



ภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรือหา้งหุน้สว่นจ ากดั ใหย่ื้นส าเนาหนงัสือรบัรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                           (ข)   บรษิัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ใหย่ื้นส าเนาหนงัสือรบัรองการจดทะเบียน
นิตบิคุคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล ใหย่ื้นส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ัน้ ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางของผูเ้ป็นหุน้ส่วนท่ีมิไดถื้อสญัชาตไิทย พรอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย่ื้นส าเนา
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบไุวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์หรือส าเนาใบทะเบียนการคา้ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย่ื้นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในขอ้ 
๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอมอบอ านาจใหบ้คุคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบหนงัสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผูร้บัมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลนุิตภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกของผูย่ื้นขอ้เสนอและแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  ตาม
ขอ้ ๔.๔ 

                                   (๓)    รายการพิจารณาท่ี ๑ ชดุก่อสรา้ง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) 
                                           (๓.๑)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕ 
                                           (๓.๒)    ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม 
(SMEs) (ถา้มี) 



 
                                           (๓.๓)    ส าเนาหนงัสือรบัรองสินคา้ Made In Thailand ของสภาอตุสาหกรรมแหง่
ประเทศไทย (ถา้มี) 
                                           (๓.๔)    ส าเนาหนงัสือรบัรองผลงานประเภทขายวสัดกุ่อสรา้งในวงเงินไมน่อ้ยกว่า 
๙,๑๒๑,๐๐๐.-บาท (เกา้ลา้นหนึ่งแสนสองหม่ืนหนึ่งพนับาทถว้น) และส าเนาสญัญาซือ้ขายตามหนงัสือรบัรอง
ผลงานฉบบัท่ีย่ืนพรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                           (๓.๕)    ใบเสนอราคา 
                                   (๔)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีไดย่ื้นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย่ื้นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ 
๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผูย่ื้นขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกสต์ามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้โดยไมมี่เง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้ง
กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาไดเ้พียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาให้
ถกูตอ้ง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ใหถื้อ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใชจ้า่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวงไวแ้ลว้ จนกระทั่งสง่มอบพสัดใุห ้ณ กองอ านวยการก่อสรา้งฯ กรมทหารชา่งท่ี ๓ งานซอ่ม
ปรบัปรุงเรือนแถวนายทหารชัน้ประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กรมทหารปืนใหญ่ท่ี ๔, กองพนัทหาร
ปืนใหญ่ท่ี ๑๐๔ กรมทหารปืนใหญ่ท่ี ๔, กองทพัภาคท่ี ๓, กรมทหารชา่งท่ี ๓, กองพนัทหารเสนารกัษท่ี์ ๔, กองพนั
สรรพาวธุกระสนุท่ี ๒๓ กองบญัชาการช่วยรบท่ี ๓, กองพนัซอ่มบ ารุงท่ี ๒๓ กองบญัชาการชว่ยรบท่ี ๓, กองพนั
ทหารขนสง่ท่ี ๒๓ กองบญัชาการชว่ยรบท่ี ๓, กองพนัทหารสารวตัรท่ี ๓๑, กองพลพฒันาท่ี ๓ และ สสัดีจงัหวดั
สโุขทยั คา่ยสมเดจ็พระเอกาทศรถ ต าบลอรญัญิก อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไมน่อ้ยกวา่ ๑๘๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๑๕๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือ้ขาย หรือวนัท่ีไดร้บัหนงัสือแจง้จาก กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ให้
สง่มอบพสัด ุ



 

                          ๔.๔     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งสง่แคตตาล็อกและรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
ของ กองทพับก ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือประกอบการ
พิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของ
ทางราชการ 
                                   ส าหรบัแคตตาล็อกท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะตอ้งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
โดยผูมี้อ านาจท านิตกิรรมแทนนิตบิคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์มีความ
ประสงคจ์ะขอดตูน้ฉบบัแคตตาล็อก ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งน าตน้ฉบบัมาใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสต์รวจสอบภายใน ๓ วนั 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผูย่ื้นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนขอ้เสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๖     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกสใ์นวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์

                          เม่ือพน้ก าหนดเวลาย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการย่ืนขอ้เสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๗     ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส าหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาใหแ้ก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๘     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผูย่ื้นขอ้เสนอแตล่ะรายว่า เป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน ตามขอ้ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ 

                                   หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสว์า่ ก่อนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตาม
ขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / 
กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะพิจารณาลงโทษผูย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูท้ิง้งาน เวน้แต่ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะพิจารณาเห็นวา่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้มิใชเ่ป็นผูร้เิริ่มใหมี้การกระท าดงักล่าว
และไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การพิจารณาของ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสรา้งฯ 

 



 

                          ๔.๙     ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวม
คา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพ่ือเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผูย่ื้นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไมไ่ด ้

                                   (๕)    ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                            ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ้จ านวน ๙๑๒,๑๗๙.๐๐ บาท (เกา้
แสนหนึ่งหม่ืนสองพนัหนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบเกา้บาทถว้น) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟท์
นัน้ช  าระตอ่เจา้หนา้ท่ีในวนัท่ีย่ืนขอ้เสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๕.๒     หนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรฐับาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบรษิัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอน าเช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารสั่งจา่ยหรือพนัธบตัรรฐับาลไทยหรือหนงัสือค า้
ประกนัของบรษิัทเงินทนุหรือบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัย ์มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะตอ้งสง่ตน้ฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาใหก้องทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯตรวจสอบความถกูตอ้งใน
วนัท่ี ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีย่ืนขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ประสงคจ์ะใชห้นงัสือค า้ประกนั
อิเล็กทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาใหร้ะบช่ืุอผูเ้ขา้รว่มคา้รายท่ีสญัญารว่มคา้
ก าหนดใหเ้ป็นผูเ้ขา้ย่ืนขอ้เสนอกบัหนว่ยงานของรฐัเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอ 
                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ
จะคืนใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอหรือผูค้  า้ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสรา้งฯไดพ้ิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผูช้นะการประกวดราคาเรียบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่ย่ื้น
ขอ้เสนอรายท่ีคดัเลือกไวซ้ึ่งเสนอราคาต ่าสดุหรือไดค้ะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ใหคื้นไดต้อ่เม่ือไดท้  าสญัญา
หรือขอ้ตกลง หรือผูย่ื้นขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 



                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไมมี่ดอกเบีย้ 
                 ๖.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิ์ในการพจิารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รัง้นี ้กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะพิจารณาตดัสินโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการย่ืนขอ้เสนอ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน
ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้ง หรือไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรือย่ืนขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะไมร่บัพิจารณาขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แต ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะขายไมค่รบถว้น หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯก าหนดไวใ้นประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ไมมี่ผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรียบ
เสียเปรียบตอ่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดั
สิทธิผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ 

                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณา
ขอ้เสนอของผูย่ื้นขอ้เสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผูร้บัเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบญัชีรายช่ือผูซื้อ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์ของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผูย่ื้นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ี์เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯมี
สิทธิใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเพิ่มเตมิได ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ มีสิทธิ
ท่ีจะไมร่บัขอ้เสนอ ไมร่บัราคา หรือไมท่  าสญัญา หากขอ้เท็จจรงิดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูตอ้ง 
                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯทรงไวซ้ึ่งสิทธิท่ีจะไมร่บัราคา
ต ่าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ์ดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได ้
สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชนข์องทางราชการเป็นส าคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของ กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯเป็นเด็ดขาด ผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรือคา่เสียหายใดๆ 
มไิด ้รวมทัง้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา 
 



 
อิเล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย่ื้นขอ้เสนอเป็นผูท้ิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม 
หากมีเหตท่ีุเช่ือถือไดว้่าการย่ืนขอ้เสนอกระท าการโดยไมสุ่จรติ เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใชช่ื้อบคุคล
ธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                               ในกรณีท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะใหผู้ย่ื้นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ี
ท าใหเ้ช่ือไดว้า่ ผูย่ื้นขอ้เสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากค า
ชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรบัฟังได ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ มีสิทธิท่ีจะไมร่บัขอ้เสนอ
หรือไมร่บัราคาของผูย่ื้นขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผูย่ื้นขอ้เสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรือคา่เสียหายใดๆ 
จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญากองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯอาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการ
ประกวดราคาหรือท่ีไดร้บัการคดัเลือกมีผลประโยชนร์ว่มกนั หรือมีสว่นไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวาง
การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่
กระท าการทจุรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                          ๖.๘     หากผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุของผูย่ื้น
ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีไมเ่กินรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดั
เรียงล าดบัผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสงูกว่าราคาต ่าสดุของผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืนไม่
เกินรอ้ยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาท าสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย 

                                    ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีเป็นกิจการรว่มคา้ท่ีจะไดส้ิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งเป็น
ผูป้ระกอบการ SMEs 

                          ๖.๙     หากผูย่ื้นขอ้เสนอไดเ้สนอพสัดท่ีุไดร้บัรองและออกเครื่องหมายสินคา้ท่ีผลิต
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุ 
ของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไมเ่กินรอ้ยละ ๕ ใหจ้ดัซือ้จดัจา้งจากผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีเสนอพสัดท่ีุไดร้บัการรบัรองและออก
เครื่องหมายสินคา้ท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย 
                                   กรณีท่ีมีการเสนอราคาหลายรายการและก าหนดเง่ือนไขการพิจารณาราคารวม หากผูย่ื้น
ขอ้เสนอไดเ้สนอพสัดท่ีุเป็นพสัดท่ีุผลิตภายในประเทศ ท่ีไดร้บัการรบัรองและออกเครื่องหมายสินคา้ท่ีผลิต
ภายในประเทศไทย(Made in Thailand) จากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มีสดัสว่นมลูคา้ตัง้แตร่อ้ยละ ๖๐ 
ขึน้ไป ใหไ้ดแ้ตม้ตอ่ในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง 
                                   อนึ่งหากในการเสนอราคาครัง้นัน้ ผูย่ื้นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบตัทิัง้ขอ้ ๖.๘ และขอ้ ๖.๙ 
ใหผู้เ้สนอราคารายนัน้ไดแ้ตม้ตอ่ในการเสนอราคาสงูกว่าผูเ้สนอราคารายอ่ืนไมเ่กินรอ้ยละ ๑๕ 
                       ๖.๑๐     หากผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งมิใชผู่ป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาท่ีถือสญัชาตไิทย
หรือนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย เสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุของผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาท่ี



มิได ้ถือสญัชาติไทยหรือนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กินรอ้ยละ ๓ ใหจ้ดัซือ้หรือจดัจา้ง
จากผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นบคุคลธรรมดาท่ีถือสญัญาชาตไิทยหรือนิตบิคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยดงักล่าว 
                                   ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีเป็นกิจการรว่มคา้ท่ีจะไดส้ิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งเป็น
บคุคลธรรมดาท่ีถือสญัชาตไิทยหรือนิติบคุคลท่ีจดัตัง้ตามกฎหมายไทย 

                 ๗.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์สามารถสง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีท าขอ้ตกลงซือ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะ
พิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์มส่ามารถสง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้น
ภายใน ๕ วนัท าการ หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯเห็นวา่ไมส่มควรจดัท า
ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๗.๑ ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ์ะตอ้งท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญา
ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ กบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของ
ราคาคา่สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์หก้องทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯยึดถือ
ไวใ้นขณะท าสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใดดงัตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรือดราฟทน์ัน้
ช  าระตอ่เจา้หนา้ท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          (๓)     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบรษิัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(ผูข้าย) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแลว้ 
                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไมมี่ดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดท่ีุซือ้ซึ่งกองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ไดร้บัมอบไวแ้ลว้ 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ จะจา่ยคา่สิ่งของซึ่งไดร้วม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงแลว้ใหแ้ก่ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็น
ผูข้าย เม่ือผูข้ายไดส้ง่มอบสิ่งของไดค้รบถว้นตามสญัญาซือ้ขายหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ และกองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ไดต้รวจรบัมอบสิ่งของไวเ้รียบรอ้ยแลว้ 



                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรบัตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้หรือขอ้ตกลงซือ้
ขายเป็นหนงัสือ ใหค้ิดในอตัรารอ้ยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ่งของท่ียงัไมไ่ดร้บัมอบตอ่วนั 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดท้  าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือ
ท าขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสือ แลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารุดบกพรอ่งของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่  ๑ เดือน นบัถดัจากวนัท่ี กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ไดร้บั
มอบสิ่งของ โดยตอ้งรีบจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ความ
ช ารุดบกพรอ่ง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยืน่ข้อเสนอและอื่นๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่พสัดสุ  าหรบัการซือ้ครัง้นี ้ไดม้าจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๖ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได ้ตอ่เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสรา้งฯไดร้บัอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ แลว้เทา่นัน้ 

                          ๑๑.๒   เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯไดค้ดัเลือกผูย่ื้นขอ้เสนอ
รายใดใหเ้ป็นผูข้าย และไดต้กลงซือ้สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูข้ายจะตอ้งสั่งหรือน า
สิ่งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศและของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูข้าย
จะตอ้งปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผูข้ายสั่ง หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบั
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชเ่รือไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูย่ื้นขอ้เสนอซึ่งกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯไดค้ดัเลือก
แลว้ ไมไ่ปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสือภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯจะรบิหลกัประกนัการย่ืนขอ้เสนอ หรือเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสือค า้ประกนั
การย่ืนขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทัง้จะพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิง้
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครฐั 

 
 
 



 

                          ๑๑.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเตมิ
เง่ือนไข หรือขอ้ก าหนดในแบบสญัญาหรือขอ้ตกลงซือ้เป็นหนงัสือ ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการ
สงูสดุ (ถา้มี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี์ ้มีความขดัหรือแยง้กนั 
ผูย่ื้นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบตัติามค าวินิจฉัยของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ค า
วินิจฉยัดงักล่าวใหถื้อเป็นท่ีสดุ และผูย่ื้นขอ้เสนอไมมี่สิทธิเรียกรอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯอาจประกาศยกเลิกการ
จดัซือ้ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด ้โดยท่ีผูย่ื้นขอ้เสนอจะเรียกรอ้งคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสรา้งฯไมไ่ด ้

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินท่ี
จะใชใ้นการจดัซือ้หรือท่ีไดร้บัจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซือ้หรือท่ีไดร้บัการคดัเลือกมี
ผลประโยชนร์ว่มกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ หรือกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ 

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

                 ๑๒.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ายตอ้งปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ สามารถน าผลการปฏิบตังิานแลว้
เสรจ็ตามสญัญาของผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของ
ผูป้ระกอบการ 
                             ทัง้นี ้หากผูย่ื้นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถกูระงบัการย่ืนขอ้เสนอ
หรือท าสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ ไวช้ั่วคราว 

กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสรา้งฯ 
        มกราคม ๒๕๖๖ 

 


