
- ร่าง - 
ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

เร่ือง ประกวดราคาซือ้วัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมปรับปรุงถนน
ผวิแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ กรมทหารราบท่ี ๑๔, กองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๔ 

และ กองพันทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๑๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
ด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซือ้วสัดกุ่อสร้าง สนบัสนนุทหารช่าง เพ่ือใช้ในงานซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ของ กรมทหารราบท่ี ๑๔, กองพนัทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๔ และ กองพนัทหารราบท่ี ๓ กรม
ทหารราบท่ี ๑๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงินทัง้สิน้ ๑๐,๑๕๗,๕๑๐.๐๐ บาท (สิบล้านหนึ่งแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยสบิบาทถ้วน) จ านวน ๖ รายการ ดงันี ้

                 ๑. หินคลกุ                                    จ านวน  ๓,๑๔๕ ลกูบาศก์เมตร 
                 ๒. ยางฉาบผิว CSS-๑                    จ านวน       ๓๑ ตนั 
                 ๓. ยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต           จ านวน  ๒,๕๔๑ ตนั 
                 ๔. สี Themoplastic (สีขาว)            จ านวน   ๔๘๔   ถงุ 
                 ๕. ลกูแก้ว                                      จ านวน   ๑๙๔  ถงุ 
                 ๖. Primer (กาวรองพืน้)                   จ านวน   ๑๙๔  ถงุ 
                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็น
หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

 



 

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพให้ขายพสัดท่ีุประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ดงักลา่วและต้องมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๕,๐๗๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านเจ็ดหมืน่
บาทถ้วน) และเป็น     ผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ท่ี 
กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ 
ก่อสร้างฯ เช่ือถือ 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็น
ผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ตัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ่ ๗๓๓๕๔ 
ในวนัและเวลาราชการ 
                อนึ่ง การประกวดราคาซือ้ฯ ครัง้นี ้หากรายการดงักลา่วไมไ่ด้รับการสนบัสนนุงบประมาณ
จากรัฐบาล  จะต้องไมถื่อเป็นข้อผกูมดักบั กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

  

  ประกาศ ณ วนัท่ี         กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

  

  

  

  

  
 

(พลตรีอกุฤษฎ์ นตุค าแหง) 

รองแมท่พัภาคท่ี ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 

ท าการแทน 

แมท่พัภาคท่ี ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ และ
เอกสารสว่นท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 

 



- ร่าง - 

เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การซือ้วัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงานซ่อมแซมปรับปรุงถนนผวิแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ของ กรมทหารราบท่ี ๑๔, กองพันทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๔ และ กองพัน

ทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๑๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

ลงวันท่ี         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

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

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน ๖ รายการ ดงันี ้

                   ๑. หินคลกุ                                     จ านวน  ๓,๑๔๕ ลกูบาศก์เมตร 
                 ๒. ยางฉาบผิว CSS-๑                        จ านวน       ๓๑ ตนั 
                 ๓. ยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต                จ านวน  ๒,๕๔๑ ตนั 
                 ๔. สี Themoplastic (สีขาว)               จ านวน     ๔๘๔ ถงุ 
                 ๕. ลกูแก้ว                                      จ านวน     ๑๙๔ ถงุ 
                 ๖. Primer (กาวรองพืน้)                      จ านวน     ๑๙๔ ถงุ 
 

               พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ท่ีจะใช้งานได้ทนัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
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.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบั
หน่วยงานของรฐัไว้ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตังิานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น
ผู้ทิง้งานของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้
ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติ
บคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้
จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่วและ
ต้องมีผลงานประเภทเดยีวกนั ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๕,๐๗๐,๐๐๐.-บาท (ห้าล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐัหรือหน่วยงานเอกชน ท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก ่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการกอ่สร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี ้

                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้น
แตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐  ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รบัรองส าเนา
ถกูต้อง 
 



 
 
 

                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) 
และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมใิชนิ่ติบคุคล 
ให้ย่ืนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้าม)ี 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือ
สญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืน
ส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี 
๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนงัสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผู้รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมาย
แล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    แคตตาลอ็กของผู้ ย่ืนข้อเสนอและแบบรูปรายการละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะ    ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    ใบเสนอราคา 
                                   (๕)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานประเภทขายวสัดกุ่อสร้างท่ีใช้ในการปรับปรุง
ถนนและส าเนาสญัญาซือ้ขายตามหนงัสือรับรองผลงานฉบบัท่ีย่ืน ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๕,๐๗๐,๐๐๐.-
บาท (ห้าล้านเจ็ดหมืน่บาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชน ท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 
                                   (๖)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 



 
 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี 
๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของ
ผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หน่วย และหรือตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้าย
ใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและ
ตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษี
อากรอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้ ณ กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ กองพนัทหารช่างท่ี ๔ กองพลทหารราบท่ี ๔ โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิว
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ของ กรมทหารราบท่ี ๑๔, กองพนัทหารราบท่ี ๒ กรมทหารราบท่ี ๑๔ และ กอง
พนัทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๑๔ คา่ยวชิรปราการ ต าบลน า้รึม อ าเภอเมืองตาก จงัหวดัตาก 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุมเ่กิน ๙๐ วนั นบัถดัจาก
วนัลงนามในสญัญาซือ้ขาย หรือวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ ให้สง่มอบพสัด ุ

                          ๔.๔     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็กและรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ
ของ กองทพับก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ เพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ
จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุ
ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลง
ย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซือ้อิเลก็ทรอนิกส์ 



 
 
 
 

                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัท่ี ........................  ระหวา่ง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
การจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการย่ืนข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้ว
จึงสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก ่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะด าเนินการ
ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืน
ข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์
ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อน
หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และ
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่ว
เป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาเห็นวา่ผู้
ย่ืนข้อเสนอรายนัน้มใิชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การ
พิจารณาของ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
รวมคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ 
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                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
การจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด
ดงัตอ่ไปนี ้จ านวน ๕๐๗,๘๗๖.๐๐ บาท (ห้าแสนเจด็พนัแปดร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรื
อดราฟท์นัน้ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๕.๒     หนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค า้ประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย
อนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือ
หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา
จะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ
ตรวจสอบความถกูต้องในวนัท่ี........................ ระหวา่ง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงคจ์ะใช้หนงัสือ
ค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาให้ระบช่ืุอผู้เข้าร่วมค้า
รายท่ีสญัญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้
นี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตดัสินโดยใช้
หลกัเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการ
ย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไมร่ับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่
ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะขายไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
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อ านวยการก่อสร้างฯก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมใิช่ 
 
 
 
สาระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ไมม่ีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือ
เป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธ์ิไม่
พิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสท่ี์เป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอราย
อ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯมีสิทธิให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 
/ กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิท่ีจะไมร่ับข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไมท่ าสญัญา หากข้อเท็จจริง
ดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 
                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะ
ไมร่ับราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ใน
จ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯเป็น
เดด็ขาด ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้
ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก่็ตาม หากมเีหตท่ีุเช่ือถือ
ได้วา่การย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้ช่ือบคุคลธรรมดา 
หรือนิติบคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอ
นัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคา



อิเลก็ทรอนิกสใ์ห้เสร็จสมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / 
 
 
 กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิท่ีจะไมร่ับข้อเสนอหรือไมร่ับราคาของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอดงักลา่วไมม่ีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญากองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯอาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะ
ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบั
ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือ
เจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิง่ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสอืแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุ
ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิง่ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯเห็นวา่ไม่
สมควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะต้องท าสญัญา
ซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบักองทพับก โดย กองทพัภาค
ท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั
สญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่สิ่งของท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯยึดถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่าง
หนึ่งอย่างใดดงัตอ่ไปนี ้

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรื
อดราฟท์นัน้ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          (๓)     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตาม
วิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค า้ประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย
อนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ 
๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 



 
 
 
 
 
 

                          หลกัประกนันีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 
                          หลกัประกนันีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดท่ีุซือ้ซึ่งกองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะจ่ายคา่สิ่งของซึ่งได้
รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการ
คดัเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสญัญาซือ้ขายหรือข้อตกลงเป็น
หนงัสือ และกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้
เรียบร้อยแล้ว 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้หรือ
ข้อตกลงซือ้ขายเป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิ่งของท่ียงัไมไ่ด้รับมอบตอ่วนั 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซือ้
ขายท่ีเกิดขึน้ภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่ ๑ เดือน นบัถดัจากวนัท่ี กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิม
ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ตอ่เมื่อกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / 
กองอ านวยการก่อสร้างฯได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านัน้ 

                          ๑๑.๒   เมื่อกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯได้คดัเลือกผู้
ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้สิ่งของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้า
ผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางท่ีมีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศก าหนด ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชย
นาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 



 
 
 
 
 
 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดยีวกบัเรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้
บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของท่ีรฐัมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ
ได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท าสญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสอืภายในเวลาท่ีก าหนด ดงัระบไุว้ในข้อ 
๗ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนัการย่ืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้
จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
แก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้าม)ี 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดั
หรือแย้งกนั ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมม่ีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่าย
ใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯอาจประกาศ
ยกเลกิการจดัซือ้ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯไมไ่ด้ 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯไมไ่ด้รับการ
จดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัซือ้หรือท่ีได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัซือ้หรือท่ีได้รับการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่าง
เป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการ
ทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

 



 
 
 
 
 
 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายต้อง
ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ สามารถน าผลการ
ปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผล
การปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                             ทัง้นี ้หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการย่ืน
ข้อเสนอหรือท าสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ไว้ชัว่คราว 

กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

        กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 

 


