
( ส าเนา ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ  
เร่ือง ประกวดราคาซือ้วัสดุก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาต ิ(Para Soil 

Cement) สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงถนน บ้านวังชัยพัฒนา - บ้านไร่ศิลาทอง ต าบลพชัิย 
อ าเภอเมืองล าปาง จังหวัดล าปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                                                                 -------------------------------------------------------- 
                 กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้วสัดุ
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิ(Para Soil Cement) สนบัสนนุทหารชา่ง เพ่ือใช้ในงาน
ปรับปรุงถนน บ้านวงัชยัพฒันา - บ้านไร่ศลิาทอง ต าบลพิชยั อ าเภอเมืองล าปาง จงัหวดัล าปาง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓,๖๒๓,๙๑๘.๐๐ บาท (สามล้านหกแสนสองหม่ืนสามพนัเก้าร้อยสิบแปดบาทถ้วน) จ านวน ๓ รายการ 
ดงันี ้ 

                   ๑. ลกูรัง                                                          จ านวน    ๒,๗๖๖ ลกูบาศก์เมตร 
                   ๒. ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                 จ านวน       ๑๙๖ ตนั 
                   ๓. น า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Pre-blend)  จ านวน  ๓๓,๑๙๘ ลิตร  

 
                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดงักลา่ว และต้องมีผลงานประเภทขายวสัดกุ่อสร้างถนนดนิซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิ(Para Soil 
Cement) ไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึง่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ี
เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ี กองทพัภาคท่ี ๓ /กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
เช่ือถือ ซึง่ผู้ ซือ้ได้รับมอบสิ่งของถกูต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้สญัญา 

 
 



                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

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

                 ๑๑. กรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหนา่ย ต้องมีใบรับรองมาตรฐานวสัดนุ า้ยางพาราผสม
สารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส าหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาติ ท่ีรับรองโดย
คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวสัดนุ า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส าหรับการ
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิและเม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 
ขอดเูอกสารดงักลา่ว ผู้ เสนอราคาจะต้องน าเอกสารฉบบัจริง มาย่ืนตอ่คณะกรรมการฯ ภายใน ๓ วนัท าการ 

 
                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐ตอ่๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั 
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ผา่นทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ชอ่งทางตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด ภายในวนัท่ี ........................ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯจะชีแ้จงรายละเอียดดงักล่าวผา่นทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ........................  
                อนึง่ การประกวดราคาซือ้วสัดกุ่อสร้างฯ ครัง้นี ้กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ยงัไมไ่ด้รับ
อนมุตังิบประมาณ หรือเงินอ่ืนใดเพ่ือใช้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาดงักลา่ว  
  ประกาศ ณ วนัท่ี         สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

  

  

  

  

  

  
 

จิรเดช กมลเพ็ชร  

(พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร) 

รองแมท่พัภาคท่ี ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 

ท าการแทน 

แมท่พัภาคท่ี ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  



หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

 

ส าเนาถกูต้อง 
 

  
ยงยทุธ คุ้มแพทย์ 

 
(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์) 

 
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคท่ี 3 

 
 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคท่ี 3 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ส าเนา ) 

เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ........................  

การซือ้วัสดุก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาต ิ(Para Soil Cement) สนับสนุน
ทหารช่าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงถนน บ้านวังชัยพัฒนา - บ้านไร่ศิลาทอง ต าบลพชัิย อ าเภอเมือง

ล าปาง จังหวัดล าปาง  
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ  

ลงวันท่ี         สิงหาคม ๒๕๖๒  
                                                                              ----------------------------------- 
                  กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี ้ 

                   ๑. ลกูรัง                                                        จ านวน    ๒,๗๖๖ ลกูบาศก์เมตร 
                   ๒. ปนูซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                                จ านวน       ๑๙๖ ตนั 
                   ๓. น า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Pre-blend)  จ านวน  ๓๓,๑๙๘ ลิตร 

  

    
                   พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้งาน
ได้ทนัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัตอ่ไปนี  ้

 

    

 

  
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั  
                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑  
                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒  
                 ๒.    คุณสมบัตขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

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


                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหว่างถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว และต้องมีผลงาน
ประเภทขายวสัดกุ่อสร้างถนนดนิซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) ไมเ่กิน ๕ ปี ใน
วงเงินไมน้่อยกวา่ ๑,๘๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึง่ล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบั
หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ี กองทพัภาคท่ี ๓ /กองอ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ ซึง่ผู้ ซือ้ได้รับมอบ
สิ่งของถกูต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทัง้สญัญา 

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท า
การอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐  ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง  

                          ๒.๑๑  กรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหนา่ยต้องมีใบรับรองมาตรฐานวสัดนุ า้ยาง 
พาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส าหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาต ิท่ี
รับรองโดย คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวสัดนุ า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม 
ส าหรับการก่อสร้างถนนดนิซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาติ และเม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ ขอดเูอกสารดงักลา่ว ผู้ เสนอราคาจะต้องน าเอกสารฉบบัจริง มาย่ืนตอ่คณะกรรมการฯ ภายใน ๓ 
วนัท าการ 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

 



                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมิใชน่ิตบิคุคล ให้ย่ืนส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนุิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้ 

                                   (๒)    แคตตาล็อกของผู้ ย่ืนข้อเสนอ และแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตาม
ข้อ ๔.๔ ดงันี ้

                                           -ดนิลกูรัง 
                                           -ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ 
                                           -น า้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Pre-blend) 
                                   (๓)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานในการขายวสัดกุ่อสร้างถนนดนิซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) ไมเ่กิน ๕ ปี และส าเนาสญัญาซือ้ขายตามหนงัสือรับรองผลงานฉบบัท่ีย่ืน 
ท่ีออกโดยสว่นราชการหนว่ยงานของรัฐพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง ตามข้อ ๒.๗ 
                                   (๔)    ใบเสนอราคา    
                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหนา่ย กรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้แทน
จ าหนา่ย จะต้องมีเอกสารส าเนาหนงัสือแตง่ตัง้ให้เป็นผู้แทนจ าหนา่ยสิ่งของท่ีทางราชการต้องการซือ้และให้แนบ
ส าเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๑ ของผู้ผลิตมาด้วย พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
 



                                   (๖)    ผู้ เสนอราคาจะต้องมีหนงัสือรับรองวา่จะซือ้จะขายน า้ยางจากการยางแหง่ประเทศ
ไทย หรือสหกรณ์การยางท่ีได้รับการรับรองจากการยางแหง่ประเทศไทย หรือเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบียนไว้กบัการยาง
แหง่ประเทศไทย โดยระบวุตัถปุระสงค์ท่ีน าไปใช้ในแตล่ะครัง้ 
                                   (๗)    รายงานผลการทดลอง, ทดสอบคณุสมบตัวิสัด ุและมาตรฐานของวสัด ุดงันี  ้
                                           -ดนิลกูรัง (คณุสมบตัเิป็นไปตามข้อก าหนดพิเศษท่ี สว.พิเศษ ๑/๒๕๖๐ ของ 
กรมทางหลวง  พร้อมทัง้ให้แนบส าเนาผลการทดสอบตวัอยา่งวสัดขุองผู้ เสนอราคา ท่ีออกโดยสว่นราชการ
หนว่ยงานของรัฐออกให้กบัผู้ เสนอราคา ไมเ่กิน ๒ ปี) มาด้วย 
                                           -ปนูซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.๑๕ ประเภท ๑ พร้อมทัง้แนบส าเนาใบอนญุาตรับรอง
มาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรมมาด้วย) 
                                   (๘)    บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือ
ตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ กองอ านวยการก่อสร้างฯ กองพนัทหารชา่งท่ี ๔ กองพล
ทหารราบท่ี ๔ โครงการซอ่มปรับปรุงถนนเส้นทางบ้านวงัชยัพฒันา - บ้านไร่ศลิาทอง ต าบลพิชยั อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าปาง  
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือ้ขาย หรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ให้
สง่มอบพสัด ุ

 
 



                          ๔.๔     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาล็อก และรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของ กองทพับก 
ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐาน
ดงักลา่วนี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยผู้ มีอ านาจท านิตกิรรมแทนนิตบิคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบตัขิองผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่วและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
คา่ใช้จา่ยทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 



                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพจิารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการย่ืน
ข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใชส่าระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ไมมี่ผลท าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดั
สิทธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธ์ิไมพ่ิจารณา
ข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี  ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯมี
สิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิ
ท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่ าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง  

 
 
 
 



                          ๕.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึง่สิทธิท่ีจะไมรั่บราคา
ต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ 
สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯเป็นเด็ดขาด ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทัง้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม 
หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคล
ธรรมดา หรือนิตบิคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                               ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ี
ท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากค า
ชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิท่ีจะไมรั่บข้อเสนอ
หรือไมรั่บราคาของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ 
จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ  
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญากองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯอาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการ
ประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวาง
การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่
กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะ
พิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๖.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯเห็นวา่ไมส่มควรจดัท า
ข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญา
ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของ
ราคาคา่สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯยึดถือ
ไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใดดงัตอ่ไปนี  ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จา่ย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้
ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 



                          (๓)     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดท่ีุซือ้ซึง่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบไว้แล้ว  

                          (๖)    เม่ือผู้ เสนอราคาได้รับคดัเลือกให้เป็นคูส่ญัญาแล้ว ในวนัท่ีสง่มอบน า้ยางพาราผสมสาร
ผสมเพิ่ม ส าหรับงานดนิซีเมนต์  จะต้องมีใบรับรองการตรวจสอบตามล็อตการผลิตวสัดผุลิตภณัฑ์น า้ยางพารา
ผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ตามมาตรฐานวสัดจุากคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวสัดนุ า้
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม หรือหน่วยงานมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและมีความเช่ือถือได้ ส าหรับการ
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคณุภาพด้วยยางธรรมชาติ   
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะจา่ยคา่สิ่งของซึง่ได้รวม
ภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคา่ใช้จา่ยทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็น
ผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้สง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซือ้ขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และกองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงซือ้
ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ่งของท่ียงัไมไ่ด้รับมอบตอ่วนั 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไมน้่อยกวา่   ๑ เดือน    นบัถดัจากวนัท่ี กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง
ความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ตอ่เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นัน้  



                          ๑๐.๒   เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอ
รายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน า
สิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี  ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชน่เดียวกบั
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใชเ่รือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯได้คดัเลือก
แล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนั
การย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเตมิ
เง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการ
สงูสดุ (ถ้ามี)  
                          ๑๐.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉัยของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ค า
วินิจฉยัดงักล่าวให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ่มเตมิ  
                          ๑๐.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯอาจประกาศยกเลิกการ
จดัซือ้ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯไมไ่ด้  
                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ี
จะใช้ในการจดัซือ้หรือท่ีได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัซือ้หรือท่ีได้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 



                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตัติาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ สามารถน าผลการปฏิบตังิานแล้ว
เสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบตังิานของ
ผู้ประกอบการ 

                             ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอ
หรือท าสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ไว้ชัว่คราว 

กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ  
        สิงหาคม ๒๕๖๒  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


