
                                  ร่างประกาศกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอ่สร้างฯ 
                     เรื่อง  เช่าเครือ่งมอืและอปุกรณ์พิเศษด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 
                                          ---------------------------------------------  

  ด้วย กองทัพบก (กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ) มีความประสงค์จะประกวด
ราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนทหารช่างใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งน  าเขตรอยต่อจังหวัด
อุตรดิตถ์ - พิษณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน  าคลองวังขอน) ต าบลตลุกเทียม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding) ตามรายการดังนี  
  ๑. รถโกยตักสายพาน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า, ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ลบ.ม. 
จ านวน ๑๕ คัน, จ านวน ๑๕๐ วัน    
           ๒. รถโกยตักสายพาน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า, ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ลบ.ม. 
จ านวน ๖ คัน, จ านวน ๑๐๐ วัน 
           ๓. รถบรรทุกดิน ๑๐ ตัน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๒๐ แรงม้า, บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า      
๑๔ ลบ.ม. จ านวน ๑๕ คัน, จ านวน ๑๕๐ วัน    
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี .- 

๑. เป็นผู้มีอาชีพเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษที่ประกวดราคาเช่าดังกล่าว  
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประ โยชน์ร่วมกันกับผู้ เ สนอราคารายอื ่น ที ่ เ ข้ายื่นข้อ เสนอให้แก่

กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี   
 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของ  
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั น 
 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
                   ๖. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลเช่าฯ ครั งนี และเป็นสัญญา
เดียวกันไม่เกิน ๕ ปี วงเงินไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีร ายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีรายรับ
จ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนนิการจดัซื อจดัจา้งดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
 

/๙. คู่สัญญา . . . 
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 ๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ๑๐. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก 
   ก าหนดยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์       
ในวันที่            พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.      
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไดท้างระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    ในระหว่างวันที่           
                   พฤษภาคม ๒๕๖๐ ดู รายละเอี ยดได้ที่ เ ว็บไซต์  http://www.army3.mi.th หรื อ  
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ  
 
 
            ประกาศกกณกกวันที่กกก๒๙กกกพฤษภาคมกกพ.ศ.๒๕๖๐ 
 
                                                       (ลงช่ือ) พลตรี สมพงษ์   แจ้งจ ารัส 

                             ( สมพงษ์   แจ้งจ ารสั )  
                                                 รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ ท าการแทน 
                                                             แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
แผนกพลาธิการ                                                          
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จ.ส.อ.ส าเริง  จันทร์รักษ์ พิมพ์/ทาน   ๙   ส.ค.๕๙ 
พ.อ.   ตรวจ  ส.ค.๕๙ 
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http://www.gprocurement.go.th/


ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอปุกรณ์พเิศษ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่        /2560 

ตามประกาศ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการกอ่สร้างฯ ลงวันที่        พฤษภาคม 2560 
-------------------------------------  

  กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนทหารช่างใช้ในโครงการ
พัฒนาแหล่งน  าเขตรอยต่อจังหวัดอุตรดิตถ์ - พิษณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน  าคลองวังขอน) ต าบลตลุกเทียม 
อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายการดังนี  
  1. รถโกยตักสายพาน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า, ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.70 ลบ.ม. 
จ านวน 15 คัน, จ านวน 150 วัน    
           2. รถโกยตักสายพาน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า, ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.70 ลบ.ม. 
จ านวน 6 คัน, จ านวน 100 วัน 
           3. รถบรรทุกดิน 10 ตัน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า 220 แรงม้า, บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. 
จ านวน 15 คัน, จ านวน 150 วัน  
                   ซึ่งเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษที่จะเช่านี ต้อง อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที และ มี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี   
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี  
 1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
             1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ทบ. 
             1.2 แบบใบเสนอราคา 
             1.3 แบบสัญญาเช่า 
                      1.4 แบบหนังสือค  าประกัน 
            (1) หลักประกันซอง 
 (2) หลักประกันสัญญา 
                      1.5 บทนิยาม 
         (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
         (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
    1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
         (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
         (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 
    1.7  .......................................................... 
              ...........ฯลฯ......................... 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
     2.1 ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้มี เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิ เศษที่ประกวดราคาเช่า
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนช่ือแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

/2.3 ผู้เสนอราคา . . . 
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    2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม       
ตามข้อ 1.5 
     2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั น 
     2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
                       2.6 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลเช่าฯ ครั งนี และเป็นสัญญา
เดียวกันไม่เกิน 5 ปี วงเงินไม่น้อยกว่า 8,000,000.-บาท (แปดล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ  ส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  เช่ือถือ 
                      2.7 บคุคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีรายรับ
จ่าย (บช.1) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม  
                         2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
                         2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรบัจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึง่มีมลูค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
 3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
               ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น 2 ส่วน คือ 
               3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
          (1)  ในกรณีเสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
               (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
     (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี)  และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
           (2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                    (3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่ น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 

/(4) ส าเนา . . . 
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                    (4) ส าเนาทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
           (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.6 (1) 
 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
 (1) แคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4 
 (2) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ านาจให้บุคคลอื่นท าการแทน 
  (3) หลักประกันซองตามข้อ 5 
   (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
  4. การเสนอราคา 
 4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผู้เสนอราคา 
 4.2 ผู้เสนอราคาจ้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั งสิ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้อื่นๆ ทั งปวง 
จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอ านวยการก่อสร้าง กรมทหารช่างที่ 3 โครงการพัฒนาแหล่งน  าเขตรอยต่อ
จังหวัดอุตรดิตถ์ – พิษณุโลก (โครงการพัฒนาแหล่งน  าคลองวังขอน) ต าบลตลุกเทียม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัด
พิษณุโลก      
 ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
     4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน 150 วัน นับตั งแต่วันลงนาม       
ในสัญญาเช่า         
   4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ของกองทัพบกไปพร้อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี  กองทัพภาคที่ 3/กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
          ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล  หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก  ผู้เสนอราคาจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน 3 วัน  
 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ   จ านวน .......-......ชุด   เพื่อใช้ในการ
ตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่.................-.....................ระหว่าง
เวลา..........-.........น. ถึง .........-.........น. ณ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ทั งนี  กองทัพภาคที่ 3/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา 
 4.6 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
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 4.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่          พฤษภาคม 2560  ตั งแตเ่วลา 08.30 น. ถึง 16.30  น.      
           เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ 
1.5 (1) ณ  วันประกาศประกวดราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใด กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตาม ข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายนั นออกจากการ
เป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา 
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าว   
  ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ณ  วันประกาศประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลา่ว
ต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
          ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง           
ให้ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้  
    4.8 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี  
          (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
          (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่าย
ทั งปวงไว้ด้วยแล้ว   
 (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด  
          (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา   

  (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
 5. หลักประกันซอง 
            ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคา 
โดยใช้หนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค  าประกันดังระบุไว้ในข้อ 
1.4 (1) เป็นหลักประกันจ านวน 993,750.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
   5.1 หนังสือค  าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 
   5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
   5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

/ในกรณี . . . 

http://www.gprocurement.go.th/
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   ในกรณีที่ผู้เสนอราคาน าเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาใช้เป็น
หลักประกันการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาส่งเช็คหรือพันธบัตรในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) ผ่านทางระบบ e – GP ในวันเสนอราคา และให้ผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้กับ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 ภายในวันที่              เดือน  พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (ภายใน 5 วันท าการ        
นับถัดจากวันเสนอราคา)    
 หลักประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี  กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะคืนให้
ผู้เสนอราคา หรือผู้ค  าประกันภายใน 15 วัน  นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่       
ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ล าดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว 

    การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 
   6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                         6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  กองทัพภาคที่ 3 
จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ าสุดเรียงตามล าดับ 
 6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั น เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญ ทั งนี  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เท่านั น 
                          6.3 กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของ       
ผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี  
 (1) ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ของ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   
  (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ือผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั งหมดในใบเสนอราคา (ส่วนราชการเลือกใช้ตามความจ าเป็น) 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแก่ผู้เสนอราคา รายอื่น 
                         6.4 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจง
ข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญา หากหลักฐานไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                6.5 กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื อเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั งนี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพภาคที่ 3/กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั ง กองทัพภาคที่ 3/กอง
อ านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ งงาน  

/ไม่ว่าจะ . . . 
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ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอราคาแทน 
เป็นต้น 
      ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ  กองทัพภาคที่ 3/  
กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะให้ผู้เสนอราคานั นชี แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เช่ือได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถ 
ด าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะ
ไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น 
                6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคามีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือเปน็ผูเ้สนอราคาทีก่ระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.5 กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีอ านาจ
ที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก และ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ      
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน  
 ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
 7. การท าสัญญาเช่า 
               7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงเช่า กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ       
จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงหรือเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.3 ก็ได้  
               7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน 5 วันท าการของทางราชการ หรือ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  เห็นว่าไม่สมควรจัดท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาเช่าขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ ากับ ร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ให้ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี  
 (1) เงินสด 
 (2) เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่  กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั นไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
 (3) หนังสือค  าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค  าประกัน     
ดังระบุใน ข้อ 1.4 (2) 
 (4) หนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค  า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียน
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค  าประกันของธนาคารที่ กวพ. ก าหนด   

/(5) พันธบัตร . . . 
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 (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
         หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ยื่นข้อเสนอ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื อขายแล้ว 
 8. อัตราค่าปรับ 
                 ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าให้คิดในอัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ (0.20%) ต่อวัน 
 9. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาเช่าตาม
แบบดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่เช่าที่เกิดขึ นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า  .....-...... เดือน ......-........ปี   นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไข 
เปลี่ยนใหม่  ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน....7......วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
  10. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
                ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ...-......ของราคาพัสดุที่
เสนอขาย แต่ทั งนี  จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย   หรือหนังสือค  าประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3)   หรือหนังสือค  าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ 
และประกอบธุรกิจค  าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้ช่ือแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค  าประกัน 
ดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ก่อนการรับช าระเงินล่วงหน้านั น 
  11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่น ๆ 
       11.1 เงินค่าพัสดุส าหรับการเช่าครั งนี  ได้มาจากงบประมาณประจ าปี 2560 เงินกู้จาก
............-.........   และเงินช่วยเหลือจาก.....-....................................... 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อกองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
ได้รับอนุมัติเงิน ค่าพัสดุจากงบประมาณประจ าปี  2560 เงินกู้จาก..........-.......... และเงินช่วยเหลือจาก
...................-....................แล้วเท่านั น 
        11.2 เมื่อ กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้
เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่งของตามที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ ให้เช่าจะต้องสั่งหรือน า
สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ให้เช่า 
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี  
               (1) แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วัน นับตั งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรือเช่าของจากต่างประเทศ 
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด 
              (2) จัดการให้สิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว 
กับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั น โดยเรืออื่นที่มิใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรอือืน่ 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น 
 

/(3) ในกรณี  . . . 
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     (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
       11.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ แล้วไม่ไปท าสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ 7 กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ จะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค  าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 
       11.4 กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข 
หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 
 

 
 

                                               กองทัพภาคที่ 3/กองอ านวยการก่อสร้างฯ   
  
  (ลงช่ือ) พันเอก ยงยทุธ   คุ้มแพทย์ 
     พฤษภาคม 2560 
 

 


