
(ราง) 

ประกาศกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจางซอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๒๗/๒๒ 

ของ กองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพลทหารมาที่ ๑ จังหวัดแพร  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

                 กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี ๓ มีความประสงคจะประกวดราคาจางซอมปรับปรุงตึกแถว

นายทหารจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๒๗/๒๒ ของ กองพันทหารมาท่ี ๑๒ กองพลทหารมาที่ ๑ จังหวัด

แพร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคา

ครั้งนี้เปนเงนิทั้งสิ้น ๕,๕๖๔,๗๐๐.-บาท (หาลานหาแสนหกหม่ืนส่ีพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดงัตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวช่ัวคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิตบิุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง

กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒,๗๘๐,๐๐๐.-บาท (สองลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่

เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓  

เชื่อถือ 

                ๑๑. ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติ ดังนี้ 



                      กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักขอตกลงฯ 

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของ

ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ

รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดยีวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม

คาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใช

ผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 

                     สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม

คาทุกรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                 ๑๓. ผู ย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                ผูยื่นขอเสนอตอง ย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ 

บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแต

วันท่ี ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลงัจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 

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

ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด

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

ชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ 

จ ะชี้ แ จ งร า ยละ เ อียดดั ง กล า วผ า นทาง เ ว็ บ ไซต  http://www.army3 .mi.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 

                  อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้  หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  

ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อุกฤษฎ นุตคําแหง 

(พลตรีอุกฤษฎ นุตคําแหง) 

รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน 

แมทัพภาคท่ี ๓ 



หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และ

เอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

สําเนาถูกตอง  

  

ยงยุทธ คุมแพทย  

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 

(ราง) 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 

การจางกอสรางซอมปรับปรงุตึกแถวนายทหารจุ ๑๒ ครอบครวั หมายเลข ๒๗/๒๒  

ของ กองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพลทหารมาที่ ๑ จังหวัดแพร 

ตามประกาศ กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี ๓ 

ลงวันที่         มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

                  กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓"  

มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง ซอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข 

๒๗/๒๒ ของ กองพันทหารมาท่ี ๑๒ กองพลทหารมาที่ ๑ จังหวัดแพร ณ คายพระยาไชยบูรณ ตําบล

เดนชัย อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและ

ขอกําหนดดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเลก็ทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 



                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชี เอกสารที่ กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ 

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

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อให

เปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่

ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอ

ใหแก กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด

ราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒,๗๘๐,๐๐๐.-บาท (สองลานเจ็ดแสนแปดหม่ืนบาทถวน) และ

เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดยกองทัพ

ภาคที่ ๓ เชื่อถือ 



                          ๒.๑๑     ผูย่ืนขอเสนอที่ ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา

หลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือ

มูลคาตามสญัญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา

หลัก กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืน

ขอเสนอ 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา

หลัก ผูเขารวมคาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวม

คาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลาง

หรือไมก็ได 

                                   สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง

สําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม 

(ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา

มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิได

ถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 



                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแต

กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร

สวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 

๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ 

PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนให

แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตาม

กฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓ เช่ือถือในวงเงินไมนอยกวา ๒,๗๘๐,๐๐๐.-บาท (สองลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท

ถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรองผลงานที่ใชย่ืน  

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                                   ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 

๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตาม

แบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยัน



ตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวน

โดยไมตองย่ืนใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครัง้เดยีว

และราคาเดยีว โดยเสนอราคารวม และราคาตอหนวย และราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบ

เสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

อากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวัน

เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการ

เสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 

๑๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดยกองทัพ

ภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการ

ละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืน

ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ 

น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการ

ยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลว

จึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น

ขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผู ย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มี



ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน    คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอน

หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และ

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต 

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา

ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษอ่ืีนๆ (ถา

ม)ี รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ

ร าค าด ว ย วิ ธี ป ร ะก ว ด ร าค า อิ เ ล็ กท ร อนิ ก ส  ข อ ง ก รม บั ญชี ก ล า งที่ แ ส ด ง ไ ว ใ น เ ว็ บ ไซ ต 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 

๒๗๘,๒๓๕.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสองรอยสามสิบหาบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช

เชค็หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช

ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 



                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย

หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอ

ราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกตองใน

วันท่ี........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที่ผู ย่ืนขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใช

หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อ

ผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตดัสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก 

โดยกองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน

การย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว 

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ

รายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓

กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาด

เลก็นอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืน

ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดยกองทัพภาค

ที่ ๓ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผู ย่ืน

ขอเสนอรายอ่ืน 



                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิ

ใหผูย่ืนขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไม

รับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงักลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กองทพับก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือ

ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือ

เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจาง

เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ เปนเดด็ขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได 

รวมทั้ง กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผู

ยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได

วาย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา

ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน

ที่ทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จ

สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไม

รับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย

ใดๆ จากกองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี ๓ 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการ

ประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 

หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการ

เสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 

ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          ๗.๑     เงินสด 



                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช

เชค็หรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๗ .๓     หนังสือค้ํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตาม

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงนิทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช

ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงนิ 

                          กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจน

ภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน 

จํานวน ๕ งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๔ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ซอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๒๗/๒๒ ของ กองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพล

ทหารมาท่ี ๑ ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๑.๑ - ๑.๑.๒ เสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน ตามแบบรูปรายการ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน 

                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ซอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๒๗/๒๒ ของ กองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพล

ทหารมาท่ี ๑ ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๑.๓ - ๑.๑.๗ เสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน ตามแบบรูปรายการ 

ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วัน 

                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ซอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๒๗/๒๒ ของ กองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพล

ทหารมาที่ ๑ ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๑.๘ - ๑.๑.๑๐ เสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน ตามแบบรูป

รายการ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน 

                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๑๖ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ซอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๒๗/๒๒ ของ กองพันทหารมาที่ ๑๒ กองพล

ทหารมาที่ ๑ ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๑.๑๑ - ๑.๑.๑๓ เสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน ตามแบบรูป

รายการ ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน 



                          งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๓๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจาง

ไดปฏิบัติงาน ซอมปรับปรุงตึกแถวนายทหารจุ ๑๒ ครอบครัว หมายเลข ๒๗/๒๒ ของ กองพันทหารมา

ที่ ๑๒ กองพลทหารมาที่ ๑ ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๑.๑๔ - ๑.๑.๑๕ เสร็จเรียบรอย ถูกตอง ครบถวน 

ตามแบบรูปรายการ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ใหแลวเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี 

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมได

รับอนุญาตจากกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวน

รอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน 

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะ

กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงนิตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๙ ของราคางานจาง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่

เกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๒ ป  นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ไดรับมอบ

งาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความ

ชํารุดบกพรอง 

                 ๑๑.    การจายเงนิลวงหนา 

                          ผูย่ืนขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคา

คาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้า

ประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) 

ใหแกกองทัพบก โดยกองทพัภาคท่ี ๓กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ 

ไดรบัอนุมัติเงนิคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          ๑๒.๒   เมื่อกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ไดคดัเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปน

ผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําส่ิงของ

มาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือ

ไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืน

ขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 



                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา

ทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางส่ังหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก

สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน

ของที่รฐัมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา

สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 

๓ จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การยื่นขอเสนอทันที 

และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๒.๔   กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี ๓ สงวนสทิธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ

ขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด 

(ถาม)ี 

                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความ

ขัดหรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัย

ดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และ ผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๒.๖   กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณี

ตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี ๓ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชใน

การจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทาํที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับ

การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา

การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก

กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 



                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใช

ในกรณทีี่ คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง 

ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่

กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป โดยจะใช

สูตรของทางราชการท่ีไดระบุในขอ ๑.๕ 

                        หมวดที่ ๑ งานอาคาร  = ๑๐๐% 

                  ๑๔.    มาตรฐานฝมือชาง 

                          เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับ

จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง

ดังกลาว ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากทางราชการ หรือผูมี

วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับ

ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ (หนึ่ง) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย ๑ (หนึ่ง) 

คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

                          ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย                       ๑๐  คน 

                          - ชางเชื่อมไฟฟา                                          จํานวน ๑  คน 

                          - ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน                  จํานวน  ๑  คน 

                          - ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง)                       จํานวน  ๑  คน 

                          - ชางกออิฐ                                                จํานวน  ๑  คน 

                          - ชางฉาบปูน                                              จํานวน  ๑  คน 

                          - ชางทอและสขุภัณฑ                                    จํานวน  ๑  คน 

                            ระบบกันซึมรับรองสภาพงาน ๕ ป       

                 ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๖.    การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญา

ของผู ย่ืนขอเสนอที่ ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการ 



                          ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการ

ยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว 

  

กองทัพบก โดยกองทัพภาคท่ี ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 


