
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการยาย กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวร

แหงใหม (กองทัพภาคท่ี ๓) ของ กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง
โครงการยาย กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม (กองทัพภาคที่ ๓) ของ 
กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส          
(e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๗๒๑,๑๐๐.- 
บาท (สี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยบาทถวน) 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้ง
งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยืน่ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามลานแปดแสนบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓ เชื่อถือ 
                     ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                     (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคา



ในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา 
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดง
หลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 
๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร 
ตั้งแตวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวัน
เสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ตอ ๗๓๓๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน 
โ ป ร ด ส อ บ ถ า ม ม า ยั ง  ก อ ง ทั พ บ ก  โ ด ย  ก อ ง ทั พ ภ า ค ที่  ๓  ผ า น ท า ง อี เ ม ล 
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 
                อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้  หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
                ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

(พลตรีอภิเชษฐ ซื่อสัตย) 
รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน 

แมทัพภาคท่ี ๓ 
  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และ
เอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 



เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที่  ๕๕/๒๕๖๓ 

การจางกอสรางโครงการยาย กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม 
(กองทัพภาคที่ ๓) ของ กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
ลงวันที่  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" 
มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง โครงการยาย กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ เขา
ที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม (กองทัพภาคท่ี ๓) ของ กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก 
ณ คายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คณุสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อ
ใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติ
บุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวน       ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามลานแปดแสนบาทถวน) 
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 
                                   ผูยื่นขอเสนอที่ เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี ้
                                   (๑) กรณทีี่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให
เสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถ
นําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคา
ได 
                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคล
แตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร
กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ 
และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                                   ท้ังนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา 
กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 



                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน 
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่
มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา 
แลวแตกรณ ี
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔ .๑ )    สํ า เนา ใบทะเบี ยนพาณิชย  สํ า เนา ใบทะเบี ยน
ภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนให
แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายแลวเทานั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสามลานแปดแสนบาทถวน) และ
สําเนาสัญญาของหนังสือรับรองผลงานที่ใชยื่น 
 
                                           (๔.๒) ใบเสนอราคาจางกอสรางฯ 



                                           (๔.๓) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาฯ 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                                   ท้ังนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวน
ที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการ
ยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม
แบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ให
ครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้ง
เดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 
ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแต
วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไม
เกิน ๓๖๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่
จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. 
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสาร
การยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 



                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบ
ไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปน
ผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการ
เสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่น
ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน    คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา 
กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่น
ขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 
เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคท่ี ๓ 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑ )     ปฏิบั ติ ต าม เงื่ อนไขที่ ร ะบุ ไ ว ใน เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ 
(ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว ในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
จํานวน ๒,๓๘๖,๐๕๕.๐๐ บาท      (สองลานสามแสนแปดหมื่นหกพันหาสิบหาบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันทีท่ี่ใช
เช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรฐับาลไทย 



                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาล
ไทยหรือหนังสือ  ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจสอบ
ความถูกตองในวันที๑่๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณทีี่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใช
หนังสือ         ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ให
ระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ  ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี ้
                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรม
รวมคาดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          (๒) กรณทีี่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวม
คารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวม
คาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะคืนให
ผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
                          การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณใีด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบ้ีย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณี ใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผู ชนะการยื่นขอเสนอ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ 
แลว คณะกรรมการพิจารณาผล    การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอ
รายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น 



                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผู
ยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคท่ี ๓ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มี
สิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับ
ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสญัญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด 
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไม
พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เปนเด็ดขาด    ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย 
หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณทีี่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได
วาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําให เชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะ
การประกวดราคาหรือที่ไดรับการคดัเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอราย
อ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีใน
การเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 
 



                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 
ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางกําหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ี
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 
๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่  ๓ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการ
จายเงินเปน จํานวน ๓๓ งวด งานนี้มีการจายเงินลวงหนารอยละ ๑๕ และผูวาจางจะหักเงินจาย
ลวงหนาคืนรอยละ ๑๕ ของการสงงานในแตละงวด ตั้งแตงานงวดท่ี ๑ จนถึงงวดสุดทาย งานนี้ถา
ผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้น เพ่ือรับ
เงินได โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ถมดินบริเวณพ้ืนที่กอสรางท้ังหมด, ทอระบายน้ําลอดถนน ขนาด ๑.๐๐ ม.(แบบคู) พรอมกําแพงปาก
ทอทั้งสองดาน รายละเอียดตามแบบ กห ๑๙-๑ ก. ถึง กห ๑๙-๘ ก. ของ งานโครงการยาย รอย ม.
(ลว.) ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม (ทภ.๓) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ รอย ม.(ลว.) ๔เสร็จเรียบรอย
แลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ตอกเสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก ,หลอคานคอดิน โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห 
๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ทําพ้ืนชั้นท่ี๑ (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการอัดน้ํายาลงดิน 



โรงทหาร๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
หลอเสา, หลอคานรับพ้ืนชั้นท่ี ๒โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง 
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ทําพื้นชั้นที่ ๒ (เวนวัสดุผิว),ทําบันได (เวนวัสดุผิว) โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-
๖ จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบกห ๐๖-๖ จํานวน ๑ 
หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จ
เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ทําผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคม และสุขภัณฑ) ชั้นท่ี 
๑ โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลว
เสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ทําผนังติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง,ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ไมรวมดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นที่ ๒ 
โรงทหาร๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ฉาบปูนผนังชั้น ๑ และชั้น ๒ ติดตั้งบานประตู-หนาตาง,ทําฝาเพดานปูวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๑ 
โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ติดตั้ง บานประตู-หนาตาง,ทําฝาเพดานปูวัสดุผิวพ้ืน ชั้นที่ ๒ โรงทหาร ๑๒๐ คน
รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดิน ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการ
ปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการอัดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทํา
โครงหลังคา, มุงหลังคา หองน้ํา-สวมทหาร รายละเอียดตามแบบ กห ๐๗-๑ ฉ. จํานวน ๑ หลัง เสร็จ
เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ไมรวมดวงโคมและสุขภัณฑ), ติดตั้งวง
กบพรอมบานประตู-หนาตาง, ปูวัสดุผิวพ้ืนและบุวัสดุผิวผนัง หองน้ํา-สวมทหารรายละเอียดตาม
แบบกห ๐๗-๑ ฉ. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 



                          งวดที่ ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ติดตั้งครุภัณฑประจําอาคาร, ตูเตียงนอนทหาร, ราวเก็บปน, ถังน้ําไฟเบอรกลาสพรอมฐาน 
ค.ส.ล.,เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติของโรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น(ยกเวนวัสดุผิว) 
พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดินใตอาคารทั้งหมด,ทําโครง
หลังคา, มุงหลังคา โรงเลี้ยง ๑๐๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๘-๔ จํานวน ๑ หลัง เสร็จ
เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและ
สุขภัณฑ), ติดตั้งบานประต-ูหนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพ้ืน, บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี) โรง
เลี้ยง ๑๐๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห.๐๘-๔ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็ม,ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (ยกเวนวัสดุผิว) 
พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดินใตอาคารทั้งหมด, หลอเสา, 
หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา โรงครัวสําหรับโรงเลี้ยง ๑๐๐ - ๒๐๐ คน 
รายละเอียดตามแบบ กห.๐๙-๑ ก. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและ
สุขภัณฑ), ติดตั้งบานประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพ้ืน, บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี),
ติดตั้งครุภัณฑประจําอาคาร, ติดตั้งทอเตาเครื่องใหความรอนพรอมอุปกรณ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
อัตโนมัติ, ติดตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส รายละเอียดตามแบบ ๑๐๕๖๖, ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียชนิด
เกรอะ-กรองสําเร็จรูป, ทําถนน ค.ส.ล. เขาสูอาคาร โรงครัวสําหรับโรงเลี้ยง ๑๐๐-๒๐๐ คน 
รายละเอียดตามแบบ กห.๐๙-๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการ
ปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมในสวนที่เปนดินใตอาคารทั้งหมดโรงเก็บรถสายพาน จุ ๑๖ คัน 
รายละเอียดตามแบบ ๔๑๔๙ ช. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา โรงเก็บรถสายพาน จุ ๑๖ 
คัน รายละเอียดตามแบบ ๔๑๔๙ ช จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ทําผนัง, ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวง
โคมและสุขภัณฑ) โรงเก็บรถสายพาน จุ ๑๖ คัน รายละเอียดตามแบบ ๔๑๔๙ ช จํานวน ๑ หลัง 
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 



                          งวดที่ ๒๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ติดตั้งครุภัณฑประจําอาคาร รายละเอียดตามแบบ ๖๐๗๗,พ้ืนแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รับ
น้ําหนัก ๒๑ ตัน รายละเอียดตามแบบทบ.๗๙๔๓เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) 
พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดินโรงรถจุ ๒๕ คัน (ชนิด ๒ หัว
โรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ 
วัน 
                          งวดที่ ๒๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา โรงรถจุ ๒๕ คัน (ชนิด ๒ หัวโรง) 
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน มุงหลังคา โรงรถจุ ๒๕ คัน (ชนิด ๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จํานวน 
๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคม
และสุขภัณฑ), ปูกระเบื้องผิวพ้ืน, บุกระเบื้องผิวผนัง โรงรถจุ ๒๕ คัน (ชนิด ๒ หัวโรง) รายละเอียด
ตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ทํา พื้นแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รับน้ําหนัก ๒๑ ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓เสร็จ
เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดิน, ทําพื้น พรอมทําการปองกันและกําจัด
ศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงเหล็ก, มุงหลังคา
, ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งไฟฟาภายใน (ยกเวนดวงโคม), ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู-หนาตาง 
คลัง สป.๓ รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๑๒๒ ฉ. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน สรางพ้ืนแข็ง ค.ส.ล. (รับน้ําหนัก ๑๒ ตัน) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓,สรางถนน ค.
ส.ล. เขาสูอาคาร รับน้ําหนัก ๑๒ ตัน, สรางประตูทางเขา กวาง ๕.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบ
๔๓๘๑ ค., สรางรั้วลวดหนามรอบคลัง พรอมค้ํายัน รายละเอียดตามแบบ ๔๓๙๓, ติดตั้งไฟฟา
ลอมรอบคลัง รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๑๒๒ ฉ. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๓๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน สรางลาดลางรถ (ขึ้นทางเดียว) ขนาด ๔.๐๐ ม.x๑๗.๐๐ ม. จํานวน ๑ แหงและสรางทาง
เทา ค.ส.ล. ดานขางและดานหลังของลาดลางรถ รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๓, สรางพ้ืนแข็งค.ส.ล. 
หนาลาดรับน้ําหนัก ๑๒ ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓,เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 
๓๖๐ วัน 



                          งวดที่ ๓๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน สรางลาดลางรถ (ขึ้นทางเดียว) ขนาด ๔.๐๐ ม.x๑๗.๐๐ ม. จํานวน ๑ แหงและสรางทาง
เทา ค.ส.ล. ดานขางและดานหลังของลาดลางรถ รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๓, สรางพ้ืนแข็งค.ส.ล. 
หนาลาดรับน้ําหนัก ๑๒ ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓,เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 
๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๓๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน สรางถนน ค.ส.ล. สาย ก. รับน้ําหนัก ๒๑ ตัน และถนน ค.ส.ล. สาย ข. รับน้ําหนัก ๒๑ 
ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน 
                          งวดที่ ๓๓ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เมื่อผู
รับจางไดปฏิบัติงทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร,ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร
อากาศ เชื่อมโยงไฟฟา-ประปาภายนอกเขากับไฟฟา-ประปาภายในของอาคาร และผูรับจางตองเสนอ
เอกสารสัญญาที่ผูรับจางไดทําไวกับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียสําหรับงานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหง
แสดงกับคณะกรรมการตรวจการจางโดยมีรายละเอียดตางๆในสัญญาตามที่ระบุไวในเงื่อนไขสัญญา
การดําเนินการเกี่ยวกับถังบําบัดน้ําเสียระหวางผูรับจางกับบริษัทผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียตาม
เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานกอสรางของกองทัพบก และทํางานในสวนที่เหลือ
ทั้งหมด รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ของงานโครงการยายรอย ม.(ลว.) ๔ เขาที่ตั้ง
ปกติถาวรแหงใหม (ทภ.๓) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ รอย ม.(ลว.) ๔ ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตอง
ครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการและสัญญาและผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการ
ถูกตองเรียบรอยแลว 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี ้
                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดย
ไมไดรับอนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปน
จํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 
                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะ
กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงนิตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๘ ของราคางานจาง 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุใน
ขอ ๑.๓ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  ๒ ป  นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดรับ
มอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง 
                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา 
                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของ
ราคาคาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 
๑.๔ (๓) ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 



                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๒.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 
๒๕๖๓ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี 
๓ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ 
                          ๑๒.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดให
เปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทาง
ที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรม
เจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกแลว ไมไป
ทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การยื่น
ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผู
ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๒.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข 
หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน
อัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มี
ความขัดหรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๒.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางใน
กรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
ไมได 
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใช
ในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือที่
ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ



แขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอ
วากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะ
นํามาใชในกรณีท่ี คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน
กอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม 
๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ
ตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดขยายออกไป 
โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕           
                         - งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตาง ๆ ดังนี้คอื.- 
                           งานอาคาร                                                   หมวด ๑ 
                           งานถมดิน                                                   หมวด ๒ ขอ ๒.๑ 
                           งานพ้ืนแข็ง ค.ส.ล.                                         หมวด ๓ ขอ ๓.๔ 
                           งานรางระบายน้ํา ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา ค.ส.ล.    หมวด  ๓  ขอ  ๓.๕ 
                           คางานคงท่ี 
                  ๑๔.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปน
ผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงาน
กอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากทางราชการ 
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองให
เขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ (หนึ่ง) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย ๑ 
(หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้
                          ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย                         ๑๒  คน 
                          - ชางเชื่อมไฟฟา                                           จํานวน  ๑  คน 
                          - ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน                   จํานวน  ๑  คน 
                          - ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง)                        จํานวน  ๓  คน 
                          - ชางกออิฐ                                                 จํานวน  ๑  คน 
                          - ชางฉาบปูน                                               จํานวน  ๓  คน 
                          - ชางทอและสุขภัณฑ                                     จํานวน  ๓  คน 



                          ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวา
เปนผูชํานาญ โดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงาน ๔ ป ทั้งนี้น้ํายาที่ใชตอง
ไดรับอนุมัติจากผูวาจางกอน 
และผูรับจางตองแนบรูปถาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตองมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเซ็นกํากับ 
                 ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับ
จางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครดั 
                 ๑๖.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
สัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับ
การยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไวชั่วคราว 
  

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ 


