ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒
เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ จังหวัดนาน
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการ
ยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ เข าที่ต้ังปกติถาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐
กรมทหารมาที่ ๒ จังหวัดนาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงาน
กอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๑๓๒,๔๐๐.-บาท (สี่สิบเจ็ดลานหนึ่งแสนสามหมื่น
สองพันสี่รอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา การกระทรวงการคลังกํ าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ในระบบเครื อข ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเป นผูมีผลประโยชนร วมกั นกับ ผู ยื่ นข อเสนอราคารายอื่ น ที่ เข ายื่ น ขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมคี ําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่ น ข อ เสนอตอ งมีผลงานกอ สร า งประเภทเดี ยวกั น กั บ งานที่ ป ระกวดราคาจ า ง
กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒๓,๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสามลานห าแสนหกหมื่นบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓ เชื่อถือ

๑๒. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลักขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญา
ของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม
คาหลักจะตอ งเป นผู ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว กับ กรมบั ญ ชีก ลาง ในสวนของผูเข าร วมค าที่ไ มใช
ผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๑๓. ผู ยื่ นข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยดาวนโ หลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผู ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต http://www.army๓.mi.th
หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ ๗๓๓๕๔
ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓ จะชี้ แ จงรายละเอี ย ดดั ง กล า วผ า นทางเว็ บ ไซต http://www.army3.mi.th
และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
อนึ่ ง การประกวดราคาจ า งฯ ครั้ ง นี้ หากรายการดั ง กล า วไม ไ ด รั บ การสนั บ สนุ น
งบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
(พลตรีอุกฤษฎ นุตคําแหง)
รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๓

หมายเหตุ ผูป ระกอบการสามารถจั ดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และ
เอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๕๙/๒๕๖๔
การจางกอสรางโครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒
เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ จังหวัดนาน
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓"
มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง โครงการยาย กองพัน ทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒
เขาที่ ตั้ งปกติถ าวรแหงใหมข อง กองพั นทหารม าที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ ณ ตํา บลฝายแก ว อํ าเภอ
ภูเพียง จังหวัดนาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ กํ า หนดไว ใ นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
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 แบบบั ญ ชี เ อกสารที่ กํ า หนดไว ใ นระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
.................................ฯลฯ.................................

๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไม เปน บุ คคลซึ่งอยูร ะหว างถูกระงับ การยื่น ขอเสนอหรื อทํา สั ญ ญากั บ
หน ว ยงานของรั ฐ ไว ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อให
เปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่
ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม มีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปน ผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่น ขอ เสนอตอ งมีผลงานก อสรางประเภทเดี ยวกั น กับ งานที่ประกวด
ราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒๓,๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสามลานห าแสนหกหมื่นบาทถวน)
และเปน ผลงานที่เป นคูสั ญญาโดยตรงกับ หน วยงานของรัฐ หรื อหน วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ
ดังนี้
กรณีที่ข อตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา
หลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือ
มูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข อตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา
หลัก กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่น
ขอเสนอ

กรณีที่ข อตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา
หลัก ผูเขารวมคาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวม
คาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลาง
หรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมได กําหนดให ผูเข ารวมคารายใดเปนผู เขา รวมคา
หลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๓ ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษัท จํ ากั ด หรื อ บริษัท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่น สํ า เนาหนั ง สื อ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นข อเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา
มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิได
ถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแต
กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่

๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนให
แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจ
และผู รั บ มอบอํ า นาจ ทั้ง นี้ห ากผู รั บ มอบอํา นาจเป น บุ ค คลธรรมดาต อ งเป น ผู ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะตาม
กฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สํ าเนาหนั ง สื อรับ รองผลงานก อ สร างประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่
ประกวดราคาเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือในวงเงินไมนอยกวา ๒๓,๕๖๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสามลานหาแสนหกหมื่น
บาทถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรองผลงานที่ใชยื่น
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่
๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้ อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบั ญชีเอกสารสวนที่ ๒
ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่ น ข อเสนอตองยื่น ขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ด จาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูก ตองครบถวน พรอมทั้ งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยัน
ตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔.๒ ใหผูยื่ นข อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม
แบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ให
ครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให เสนอราคาเปน เงินบาทและเสนอราคาได เพียงครั้ ง
เดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาตอหนวย และราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว
ทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวัน
เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน
๓๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นข อเสนอจะตองยื่น ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการ
ยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลว
จึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปน การเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุ ณสมบั ติของผูยื่นข อเสนอแตละรายว า เปนผูยื่ นข อเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน กับผูยื่น
ข อ เสนอรายอื่ น ตามขอ ๑.๖ (๑) หรื อ ไม หากปรากฏว า ผูยื่ น ข อ เสนอรายใดเป น ผู ยื่น ข อ เสนอที่ มี
ผลประโยชน รว มกั นกั บ ผู ยื่นข อ เสนอรายอื่ น คณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ ก ทรอนิกส ว า
ก อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นข อเสนอรายใดกระทําการอั นเป นการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
และกองทั พบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผูยื่น ขอ เสนอดังกลาวเปน ผูทิ้งงาน เวน แต
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓

๔.๘

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ
(ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่น ขอ เสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ร า ค า ด ว ย วิ ธี ปร ะ กว ด ร า ค า อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ข อ งก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ที่ แ ส ด งไ ว ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต
www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู ยื่น ข อ เสนอตองวางหลัก ประกั น การเสนอราคาพรอ มกั บ การเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน
๒,๓๕๖,๖๒๐.-บาท (สองลานสามแสนหาหมื่นหกพันหกรอยยี่สิบบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ธี นาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จการเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ยแ ละประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั น ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย
หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอ
ราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกตองใน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใช
หนัง สือ ค้ํา ประกั น อิ เล็กทรอนิกส ข องธนาคารในประเทศเป น หลั กประกั น การเสนอราคาให ร ะบุ ชื่อ
ผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิ จ ารณาผลการยื่ น ข อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค รั้ ง นี้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

๖.๒

การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การยื่ น ข อ เสนอไม ถู ก ต อ ง หรื อ ไม ครบถ ว นตามข อ ๓ หรือ ยื่ น ข อ เสนอไม ถู ก ต อ งตามข อ ๔ แล ว
คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
รายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
กํ าหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส ในส วนที่มิ ใช สาระสํา คัญ และความ
แตกตางนั้น ไมมีผลทํา ใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ เปนการผิดพลาด
เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู รั บ เอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ยดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกสที่เปน สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสี ยเปรียบแกผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิ
ใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กองทั พบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไว ซึ่ งสิ ทธิ ท่ีจะไมรั บราคาต่ําสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณา
จัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสิน
ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย
ใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
และลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี

เหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา
ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รือ กองทั พ บก โดย กองทั พภาคที่ ๓ จะให ผูยื่น ข อ เสนอนั้ น ชี้ แ จงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให
เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรั บราคาของผู ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้ง นี้ ผูยื่ น ขอเสนอดังกลา วไม มีสิท ธิ เรี ยกร องคาใชจายหรื อ
คาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๖.๗ กอนลงนามในสัญ ญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการ
ประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการ
เสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่
ประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิกส ให ก องทัพบก โดย กองทั พ ภาคที่ ๓ยึ ดถื อไว ในขณะทําสั ญญาโดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ธี นาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศ ตามตั ว อย า งที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุ ญ าตให ป ระกอบกิ จการเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ยแ ละประกอบธุ รกิ จค้ํ าประกั น ตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกัน ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจน
ภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสราง
งานงวดใดงวดหนึ่ง แลว เสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้น เพื่ อรับ เงิ น ได โดยไม ตอ งสงงาน
เปนไปตามลําดับงวด และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๘ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ขุดคูระบายน้ํา, ถากถาง ตัดตนไม, ทําทอลอดถนน ค.ส.ล. แบบเดี่ยว พรอมกําแพงปากทอทั้ง ๒ ดาน
รายละเอียดตามแบบ กห ๑๙-๑ ก. - กห ๑๙-๘ ก. พรอมถมดินบริเวณพื้นที่กอสรางทั้งหมด, ทําฐาน
ราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้นชั้นที่ ๑ (เวนวัสดุผิว), พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรู
ทําลายเนื้ อไม โดยการฉีดน้ํา ยาลงดิน ของ อาคารกองบัง คับ การกองพั น รายละเอี ยดตามแบบ ๕ย.
จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
หลอเสา, หลอคานรับพื้นชั้นที่ ๒, ทําพื้นชั้นที่ ๒ (เวนวัสดุผิว) แลวเสร็จ ๔๐% ของ อาคารกองบังคับ
การกองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
หลอเสา, หลอคานรับพื้นชั้นที่ ๒, ทําพื้นชั้นที่ ๒ (เวนวัสดุผิว) แลวเสร็จ ๘๐% ของ อาคารกองบังคับ
การกองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๗๐ วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทําบันได (เวนวัสดุผิว), หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ติดตั้งหลังคา ของ อาคารกองบังคับการ
กองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู - หนาตาง, ติดตั้งระบบไฟฟา ? ประปา - สุขาภิบาลภายในอาคาร (ยกเวน
ดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นที่ ๑ ของ อาคารกองบังคับการกองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑
หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู - หนาตาง, ติดตั้งระบบไฟฟา - ประปา - สุขาภิบาลภายในอาคาร (ยกเวน
ดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นที่ ๒ ของ อาคารกองบังคับการกองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑
หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน

งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งบานประตู - หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง ชั้นที่ ๑ (ยกเวนงาน
ทาสี) แลวเสร็จ ๔๐% ของ อาคารกองบังคับการกองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑ หลั ง
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน
งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งบานประตู - หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง ชั้นที่ ๑ (ยกเวนงาน
ทาสี) แลวเสร็จ ๙๐% ของ อาคารกองบังคับการกองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑ หลั ง
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน
งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งบานประตู - หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง ชั้นที่ ๒ (ยกเวนงาน
ทาสี) แลวเสร็จ ๔๐% ของ อาคารกองบังคับการกองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑ หลั ง
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งบานประตู - หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง ชั้นที่ ๒ (ยกเวนงาน
ทาสี) แลวเสร็จ ๙๐% ของ อาคารกองบังคับการกองพัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑ หลั ง
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ติดตั้งระบบปองกันฟาผา, ติดตั้งระบบโทรศัพท, ติดตั้งระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม, ติดตั้งระบบแจง
เหตุเพลิงไหม, ติดตั้งระบบโทรทัศนวงจรปด, ติดตั้งระบบเสียงประกาศ, ติดตั้งระบบคอมพิวเตอร, ติดตั้ง
ระบบโสตทัศน, ติดตั้งระบบควบคุมทางเขา - ออก, ติดตั้งระบบระบายน้ําฝน, ติดตั้งถังดับเพลิงมือถือ,
ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียชนิดเกรอะ - กรองไรอากาศ, ติดตั้งถังดักไขมันวางใตซิ้งค, ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ประจําอาคาร, ติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูปชนิดตั้งพื้น (PE) ของ อาคารกองบังคับการกองพัน รายละเอียด
ตามแบบ ๕ย. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน
งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ของ อาคารบก.พัน รายละเอียดตามแบบ ๕ย. เสร็จเรียบรอย
แลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน
งวดที่ ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ติดตั้งครุภัณฑจัดซื้อ แลวเสร็จ ๔๐% ของ อาคารกองบังคับการกองพัน รายละเอี ยดตามแบบ ๕ย.
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน
งวดที่ ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ติดตั้งครุภัณฑจัดซื้อ แลวเสร็จ ๙๐% รายละเอียดตามแบบ ๕ย., สรางพื้นแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ ของ อาคารกองบังคับการกองพัน เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒๙๐ วัน

งวดที่ ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
สรางเสาธงระดับกองพัน รายละเอียดตามแบบ กห.๒๐-๒, สรางพื้นแข็ง ค.ส.ล. บริเวณรอบฐานเสาธง
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓, สรางกองรักษาการณ (กองพัน) รายละเอียดตามแบบ กห.๑๕-๒,
สรางพื้นแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ เสร็จเรียบรอยแลว ให แลวเสร็จ
ภายใน ๓๑๐ วัน
งวดที่ ๑๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
สรางที่ญาติเยี่ยม รายละเอียดตามแบบ ทบ.๖๒๐๖, สรางพื้นแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รายละเอียดตาม
แบบ ทบ.๗๙๔๓ เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๒๕ วัน
งวดที่ ๑๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
สรางประตูทางเขา - ออก, ปายนามหนวยและปอมยาม พรอมประตูบานเลื่อนคู อัลลอยด รายละเอียด
ตามแบบ ๑๑๐๘๔ จํานวน ๑ แหง, สรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (สาย ก.) รายละเอียดตามแบบ
ทบ.๘๐๒๐ แบบที่ ๓ แถวที่ ๒ เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน
งวดที่ ๑๘ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อ ผูรับ
จางไดปฏิบัติงาน สรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต (สาย ข.) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๘๐๒๐ แบบที่ ๓
แถวที่ ๒, สรางขอบคัน ค.ส.ล. สําเร็จรูป, งานทาสีทั้งหมด, เชื่อมโยงไฟฟา - ประปาภายนอก เขากับ
ไฟฟา - ประปาภายใน และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาที่ผูรับจางไดทําไวกับผูผลิตขายถังบําบัด
น้ําเสีย สําหรับงานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหงแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียด
ตาง ๆ ในสัญญาตามที่ระบุไวในเงื่อนไขสัญญาการดําเนินการเกี่ยวกับถังบําบัดน้ําเสียระหวางผูรับจาง
กับบริษัทผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานกอสรางของ
กองทัพบก และทํางานสวนที่เหลือทั้งหมด ของ โครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒
เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม ของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ คายสุริยพงษ จังหวัดนาน
ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการและสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสราง
ใหสะอาดเรียบรอย และผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๖๐ วัน
๙. อัตราคาปรับ
คา ปรับ ตามสั ญ ญาจ า งแนบท า ยเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นี้ หรื อ
ขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมได
รับอนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวน
รอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะ
กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๘ ของราคางานจาง

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือ ข อ ตกลงจางเป นหนังสือ แลวแต กรณี จะตอ งรับ ประกั น ความชํารุดบกพรองของงานจางที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับ
มอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคา
คาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ํา
ประกัน หรือ หนังสือค้ําประกัน อิเล็ก ทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข อ ๑.๔ (๓)
ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.
๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓ไดรบั อนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๒.๒ เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดให
เปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่
มี เรื อไทยเดิ น อยู และสามารถให บ ริก ารรับขนไดตามที่ รั ฐมนตรี วา การกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา
ทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ด การให สิ่ง ของดัง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมป ฏิบัติตาม (๑) หรื อ (๒) ผูรั บจ างจะตอ งรั บผิด ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การยื่นขอเสนอทันที

และอาจพิจ ารณาเรียกรองใหช ดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป นผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการ
สูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความ
ขัดหรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัตติ ามคําวินจิ ฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัย
ดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณี
ตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมได
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชใน
การจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มี การกระทํ า ที่เข าลั ก ษณะผู ยื่น ข อ เสนอที่ ช นะการจัด จา งหรือที่
ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่น ขอเสนอรายอื่น หรือ ขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวา
กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทํ า การจั ด จ า งครั้ง นี้ ต อ ไปอาจก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในทํ า นองเดี ยวกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่ กํ า หนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใช
ในกรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตาม
มติค ณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั น ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อ ง การพิจ ารณาช วยเหลือ ผู ป ระกอบอาชี พงาน
กอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่ กําหนดไว ในวัน แลวเสร็จ
ตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป โดย
จะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
งานอาคาร
หมวด ๑
งานถมดิน
หมวด ๒ ขอ ๒.๑
งานผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
หมวด ๓ ขอ ๓.๓
งานพื้นแข็ง ค.ส.ล.
หมวด ๓ ขอ ๓.๔

งานรางระบายน้ํา ค.ส.ล. และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมวด ๓ ขอ ๓.๕
คางานคงที่
๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับ
จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง
ดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะต องมีแ ละใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากทางราชการ หรือผู มี
วุฒิบัตรระดั บ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับ
ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ (หนึ่ง) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย ๑ (หนึ่ง)
คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย
๑๔ คน
- ชางเชื่อมไฟฟา
จํานวน ๑ คน
- ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน
จํานวน ๑ คน
- ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง)
จํานวน ๑ คน
- ชางกออิฐ
จํานวน ๑ คน
- ชางฉาบปูน
จํานวน ๑ คน
- ชางทอและสุขภัณฑ
จํานวน ๑ คน
ในการป องกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปน
ผูชํานาญโดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงาน ๔ ป ทั้งนี้น้ํายาที่ใชตองไดรับ
อนุมั ติจ ากผู วาจางกอ น และผูรับ จางตอ งแนบรู ปถา ย ขั้น ตอนการปฏิ บั ติ งานและตอ งมี หนัง สือของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นกํากับ
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทั พภาคที่ ๓ สามารถนํา ผลการปฏิ บั ติ ง านแล วเสร็ จตาม
สัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน ผูรับจางเพื่อนํามาประเมิน ผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการ
ยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
พันเอก
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

