
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจางซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครวั  

หมายเลข ๓๑๐/๒๖ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ตามโครงการซอมปรบัปรุงเรือนแถวนายทหารสญัญาบัตร

ชั้นนายรอยของ กองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส (e-bidding) 

 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางซอมปรบัปรงุเรอืนแถว

นายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๓๑๐/๒๖ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ตามโครงการซอม

ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายรอยของ กองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงิน

ทั้งสิ้น ๔,๓๔๓,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานสามแสนสี่หมื่นสามพันสามรอยบาทถวน) 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลกิกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการ  ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐับาลของ

ผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางใน

วงเงิน   ไมนอยกวา ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 



                ๑๑. ผูยื่นขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                      กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ

ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา

นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                     สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลกั ผูเขารวมคาทกุ

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิ เล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

                ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวนัที ่๑๑ มกราคม 

๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผู สนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ เ ว็บ ไซต  http://www.army๓.mi.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ ๗๓๓๕๔ ใน

วันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด

สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ

ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

จ ะ ชี้ แ จ ง ร า ย ละ เ อี ย ด ดั ง ก ล า ว ผ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต  http://www.army3.mi.th แ ล ะ 

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ 

                  อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

อุกฤษฎ นุตคาํแหง 

(พลตรีอุกฤษฎ นตุคําแหง) 

รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓ 



หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร

สวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

สําเนาถูกตอง  

ยงยุทธ คุมแพทย  

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๔ 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่  ๑๒/๒๕๖๔ 

การจางซอมปรบัปรงุเรอืนแถวนายทหารสัญญาบตัร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๓๑๐/๒๖ ของ มณฑล

ทหารบกที่ ๓๒ ตามโครงการซอมปรบัปรงุเรือนแถวนายทหารสญัญาบัตรชั้นนายรอยของ กองทัพบก 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 

ลงวันที ่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓"       

มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตร ๑๒ ครอบครัว หมายเลข 

๓๑๐/๒๖ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ตามโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายรอย

ของ กองทัพบก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ คายสุรศักดิ์มนตรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส    

(e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                                    (๒)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 



                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน

ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน

เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน

แตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา

จางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน

คูสญัญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 

                          ๒.๑๑     ผูย่ืนขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ 

ดังนี้ 



                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก 

ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตาม

สัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก 

กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                                   สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๒     ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนกิส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง

สําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ

บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล 

ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา

บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย 

พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให

ย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 



                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบญัชเีอกสารสวน

ที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตาม

แบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบ

หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับ

มอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา ๒,๑๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน) และสําเนาสัญญาของ

หนังสือรับรองผลงานที่ใชย่ืน 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                   ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบ

ในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ

จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืน

ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ใหผูย่ืนขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดย

ไมตองยื่นใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว

และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาตอหนวย และราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบ

เสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือ



ไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และ

คาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอ

ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา

มิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 

๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาค

ที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการ

ละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืน

ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น

ขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึง

สงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ

รายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจาก

การเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอน

หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาค



ที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้น มิใชเปน ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) 

รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม

วัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ

ร า ค า ด ว ย วิ ธี ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส  ข อ ง ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ แ ส ด ง ไ ว ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

ย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ

พิจารณาผล    การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผู

ย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน 

หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ กําหนดไวในประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา

ผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่น

ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 



                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิใหผู

ย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับ

ราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือ

ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได 

สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทพับก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ เปนเด็ดขาด   ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืน

ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ   คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวา

ย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม

อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให

เชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคํา

ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืน

ขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวด

ราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอ

วากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง

ระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก



วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางทีป่ระกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวนัทีท่ี่ใชเชค็หรื

อดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๖ .๓      หนั งสื อค้ํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตั วอย า งที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตาม

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตาม

ตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษี

อื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ 

งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ของเงินคาซอมทั้งหมดจะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ ๑๒ 

ครอบครัว หมายเลข ๓๑๐ / ๒๖ ตามวัตถุประสงคขอ ๑ ( ขอ ๑.๑ - ๑.๕ ) เสร็จเรียบรอย ถูกตองครบถวน 

ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผูวาจางไดรับมอบงานไว เปนการถูกตอง เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๑๖๕ วัน 

                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ของเงินคาซอมทั้งหมดจะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ซอมปรับปรุงอาคารตึกแถวนายทหาร จุ ๑๒ 

ครอบครัว หมายเลข ๓๑๐ / ๒๖ ตามวัตถุประสงคขอ ๑ ( ขอ ๑.๑๑ ) และขอ ๒ เสร็จเรียบรอย ถูกตอง

ครบถวน ตามแบบรูปรายการและสัญญา ใหแลวเสร็จภายใน ๑๖๕ วัน 

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด

เรียบรอย 



                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง

จางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 

                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ

อนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 

๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะ

กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ 

หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลา ไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดรับมอบงาน โดยตองรีบ

จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๐.    การจายเงินลวงหนา 

                          ผูย่ืนขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคา

คาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ํา

ประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

                 ๑๑.    ขอสงวนสทิธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปน

ผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา

เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน

อยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่ง

เปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออื่นได 



                                   (๒)    จัดการใหสิ่ งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิท ธิ

เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก

สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรบัผดิตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา

สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจ

พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ

ขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถา

มี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัด

หรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัย

ดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณี

ตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการ

จัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรอืทีไ่ดรบัการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมหรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่น

ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชใน

กรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 



                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม

หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่

กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตร

ของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 

                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลอืกใหเปนผูรับจางตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญา

ของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืน

ขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว 

  

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ 


