
(รา่ง) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงเลีย้ง ๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖/๒๐  
และโรงครัว หมายเลข ๗๓/๒๐ ของ กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ ๔  

แผนส ารองประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ส่วนที่ ๒)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 

------------------------------------------ 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีความประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้งซอ่มปรบัปรุงโรงเลีย้ง 
๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖/๒๐ และโรงครวั หมายเลข ๗๓/๒๐ ของ กองรอ้ยทหารมา้ (ลาดตระเวน) ท่ี ๔ แผนส ารอง
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สว่นท่ี ๒) ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสรา้งในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ ๒,๕๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สองลา้นหา้แสนเจ็ดหม่ืนหกรอ้ยบาท
ถว้น) 
                 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ั่วคราว
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้ง้งานของ
หนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้ง้งานเป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี ้

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธ์ิหรอืความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ื่น
ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นัน้ 

                 ๑๐. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งในวงเงินไม่
นอ้ยกวา่ ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลา้นสองแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกบั
หนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกชนท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓เช่ือถือ 



                ๑๑. ผูย้ื่นขอ้เสนอท่ียื่นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี  ้
                      กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ ก าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯ จะตอ้งมี
การก าหนดสดัสว่นหนา้ท่ี และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ่งของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั
มากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอ่ืนทกุราย 
                     กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ ก าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั กิจการรว่มคา้นัน้ตอ้ง
ใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มคา้ที่ยื่นขอ้เสนอ 
                     ส าหรบัขอ้ตกลงฯ ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุราย
จะตอ้งมีคณุสมบติัครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๒. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
 

                ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่น
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสแ์ละช าระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี ........................ ถึง
วนัท่ี ........................ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ไดภ้ายหลงั
จากช าระเงินเป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้จนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดท่ี้เว็บไซต ์http://www.army๓.mi.th หรอื www.gprocurement.go.th 
หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 
               อนึ่ง การประกวดราคาจา้งฯ ครัง้นี ้หากรายการดงักลา่วไม่ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐับาล
จะตอ้งไม่ถือเป็นขอ้ผกูมดั กบั กองทพัภาคท่ี ๓ 

  

 
ประกาศ ณ วนัท่ี         มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

 

  

(พลตรอีุกฤษฎ ์นตุค าแหง) 

รองแม่ทพัภาคท่ี ๓ ท าการแทน 

แม่ทพัภาคท่ี ๓ 
 

หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตว่นัท่ีซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 

 



(รา่ง) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขที ่........................ 

การจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงเลีย้ง ๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖/๒๐ และโรงครัว หมายเลข ๗๓/๒๐ ของ 
กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ ๔ แผนส ารองประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ส่วนที่ ๒) 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 

ลงวันที ่        มิถุนายน ๒๕๖๔ 

--------------------------------- 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รยีกวา่ "กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓" มีความ
ประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งซอ่มปรบัปรุงโรงเลีย้ง ๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖/๒๐ และโรงครวั หมายเลข ๗๓/๒๐ 
ของ กองรอ้ยทหารมา้ (ลาดตระเวน) ท่ี ๔ แผนส ารองประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (สว่นท่ี ๒) ณ กองรอ้ยทหารมา้ 
(ลาดตระเวน) ท่ี ๔ คา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต าบลบา้นคลอง อ าเภอเมืองพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก ดว้ย
วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก าหนดดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสรา้ง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
                                    (๒)   หลกัประกนัการรบัเงินคา่จา้งลว่งหนา้ 
                          ๑.๕     สตูรการปรบัราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูท่ี้มีผลประโยชนร์ว่มกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

                         ๑.๘     แผนการใชพ้สัดท่ีุผลติภายในประเทศและแผนการใชเ้หลก็ท่ีผลิตภายในประเทศ 
                                   (๑)   ตารางการจดัท าแผนใชพ้สัดุท่ีผลิตภายในประเทศ ๖๐%       
                                   (๒)   ตารางการจดัท าแผนการใชเ้หลก็ท่ีผลิตภายในประเทศ ๙๐% 

   .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TDsOpRpcckHiZ0oIPVNrLX
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ี
รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้ง้งาน
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้ง้งานเป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ดว้ย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมี้อาชีพรบัจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ดงักลา่ว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่ กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี ้

                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธ์ิหรอืความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล
ของผูย้ื่นขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งมีผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง
ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลา้นสองแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญา
โดยตรงกบัหนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกชนท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓เช่ือถือ 
                          ๒.๑๑     ผูย้ื่นขอ้เสนอท่ียื่นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบติั ดงันี  ้
                                   กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ ก าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯ 
จะตอ้งมีการก าหนดสดัสว่นหนา้ที่ และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ่งของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของ
ผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัมากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอ่ืนทกุราย 
                                   กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ ก าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั กิจการรว่ม
คา้นัน้ตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการรว่มคา้ที่ยื่นขอ้เสนอ 
                                   ส าหรบัขอ้ตกลงฯ ท่ีไม่ไดก้ าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้
ทกุรายจะตอ้งมีคณุสมบติัครบถว้นตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง
ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้



                                   (๑)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจ ากดั ใหย้ื่นส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคมุ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 
                                           (ข)   บรษิัทจ ากดัหรอืบรษิัทมหาชนจ ากดั ใหย้ื่นส  าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสอืบรคิณหส์นธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ  านาจควบคมุ (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ (ถา้มี) พรอ้มทัง้รบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรอืคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ื่นส  าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูน้ัน้ ส  าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้สว่น (ถา้มี) ส  าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผูเ้ป็นหุน้สว่น หรอืส  าเนาหนงัสอืเดินทางของผูเ้ป็นหุน้สว่นท่ีมิไดถื้อสญัชาติไทย พรอ้มทัง้รบัรอง
ส  าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย้ื่นส  าเนา
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) หรอื (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ส  าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีไดย้ื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทัง้นี ้เม่ือผูย้ื่นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบใน
ขอ้ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอมอบอ านาจใหบุ้คคลอ่ืนกระท าการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอ านาจและผูร้บัมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผูร้บัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้ 

                                   (๒)    ส าเนาหนงัสอืรบัรองผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้ง
ก่อสรา้ง ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๑,๒๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลา้นสองแสนแปดหม่ืนบาทถว้น) และส าเนาสญัญาของ
หนงัสอืรบัรองผลงานฉบบัท่ียื่นพรอ้มทัง้รบัรองส  าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๓)    ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) 
หรอื ส  าเนาหนงัสอืรบัรองสนิคา้ Made in Thailand 
                                   (๔)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีไดย้ื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 



                                   ทัง้นี ้เม่ือผูย้ื่นขอ้เสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถว้น 
ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) 
ใหโ้ดยผูย้ื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเลก็ทรอนิกสต์ามท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะตอ้ง
กรอกขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผูย้ื่นขอ้เสนอโดยไม่
ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้นโดยไม่ตอ้งยื่นใบ
แจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสรา้งในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไดเ้พียงครัง้เดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม หรอืราคาตอ่หนว่ย หรอืราคาตอ่รายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทัง้นี ้
ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสอืเป็น
ส  าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึ่งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคา่ใชจ้่ายทัง้ปวงไวแ้ลว้ 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอก าหนดยืนราคาไม่นอ้ยกวา่  ๑๘๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งรบัผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสรา้งแลว้เสรจ็ไม่เกิน ๑๐๕ วนั นบั
ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรอืจากวนัท่ีไดร้บัหนงัสอืแจง้จาก กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ใหเ้ริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผูย้ื่นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกสท์ัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นขอ้เสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเลก็ทรอนิกสใ์นวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถื้อตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ์ 
                                    เม่ือพน้ก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รบัเอกสารการยื่นขอ้เสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งจดัท าเอกสารส  าหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แลว้จึงสง่ขอ้มลู (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาใหแ้ก่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะด าเนินการตรวจสอบ



คณุสมบติัของผูย้ื่นขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืนตาม
ขอ้ ๑.๖ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอ
รายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นขอ้เสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสว์า่ ก่อนหรอืในขณะท่ี
มีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตาม
ขอ้ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี 
๓ จะพจิารณาลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูทิ้ง้งาน เวน้แต่ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะพจิารณาเห็น
วา่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผูร้เิริ่มใหมี้การกระท าดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมือเป็นประโยชนต์อ่การ
พิจารณาของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

                          ๔.๘     ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติั ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวม
คา่ใชจ้่ายทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผูย้ื่นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้

                                   (๕)    ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและท าความเขา้ใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดว้ยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th 

                         ๔.๙  ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งจดัท าแผนการใชพ้สัดท่ีุผลิตภายในประเทศและแผนการใชเ้หลก็ท่ีผลติ
ภายในประเทศ ผนวก ก. ตารางแผนการใชพ้สัดุท่ีผลติภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๖๐ ผนวก ข. ตาราง
แผนการใชเ้หลก็ท่ีผลิตภายในประเทศไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ ๙๐                   
                 ๕.    หลักเกณฑแ์ละสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี  ้กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓จะพิจารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑ ์ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยื่นขอ้เสนอ 
                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผูช้นะการยื่นขอ้เสนอ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยื่นหลกัฐานการยื่น
ขอ้เสนอไม่ถกูตอ้ง หรอืไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยื่นขอ้เสนอไม่ถกูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะไม่รบัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แตผู่ย้ื่นขอ้เสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะจา้งไม่ครบถว้น หรอืเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ก าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา



อิเลก็ทรอนิกส ์ในสว่นท่ีมิใช่สาระส  าคญัและความแตกตา่งนัน้ ไม่มีผลท าใหเ้กิดการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ื่น
ขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืเป็นการผิดพลาดเลก็นอ้ย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผูย้ื่นขอ้เสนอ
รายนัน้ 

                          ๕.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓สงวนสทิธ์ิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูย้ื่นขอ้เสนอโดยไม่มี
การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผูร้บัเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืบญัชีรายช่ือผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผูย้ื่นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส  ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสท่ี์เป็นสาระส  าคญั หรอืมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแก่ผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีสทิธิใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอชีแ้จง
ขอ้เท็จจรงิเพิ่มเติมได ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓มีสทิธิท่ีจะไม่รบัขอ้เสนอ ไม่รบัราคา หรอืไม่ท าสญัญา หาก
ขอ้เท็จจรงิดงักลา่วไม่เหมาะสมหรอืไม่ถกูตอ้ง 
                          ๕.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ทรงไวซ้ึ่งสทิธิท่ีจะไม่รบัราคาต ่าสดุ หรอืราคาหนึ่งราคา
ใด หรอืราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลอืกจา้งในจ านวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรอือาจจะยกเลกิ การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชนข์องทางราชการเป็นส  าคญั และใหถื้อวา่การตดัสนิของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓เป็นเด็ดขาดผูย้ื่น
ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใดๆ มิได ้รวมทัง้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓จะพิจารณา
ยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ละลงโทษผูย้ื่นขอ้เสนอเป็นผูทิ้ง้งาน ไม่วา่จะเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการ
คดัเลอืกหรอืไม่ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือไดว้า่ยื่นขอ้เสนอกระท าการโดยไม่สจุรติ เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ 
หรอืใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรอืนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นตน้ 

                               ในกรณีท่ีผูย้ื่นขอ้เสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสไ์ด ้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
หรอืกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าใหเ้ช่ือไดว้า่ผูย้ื่นขอ้เสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสใ์หเ้สรจ็สมบูรณ ์หากค าชีแ้จงไม่เป็นท่ีรบัฟัง
ได ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีสทิธิท่ีจะไม่รบัขอ้เสนอหรอืไม่รบัราคาของผูย้ื่นขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้ย้ื่น
ขอ้เสนอดงักลา่วไม่มีสทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลกิการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรอืท่ีไดร้บัการ
คดัเลอืกมีผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
หรอืสมยอมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืเจา้หนา้ที่ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระท าการทจุรติอ่ืนใดในการ



เสนอราคา 
                          ๕.๘    หากผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุของ  ผูย้ื่น
ขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกินรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซือ้จดัจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดั
เรยีงล  าดบัผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุของ 
ผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืนไม่เกินรอ้ยละ ๑๐ ท่ีจะเรยีกมาท าสญัญาไม่เกิน ๓ ราย 
                                   อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจา้งก่อสรา้งฯ ใหพ้ิจารณาจาก
เอกสารส  าเนาใบขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) เทา่นัน้ 
                        ๕.๙     หากผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งมิใช่ผูป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติไทย 
หรอืนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทย เสนอราคาสงูกวา่ราคาต ่าสดุของผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิไดถื้อสญัชาติไทยหรอืนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของตา่งประเทศไม่เกินรอ้ยละ ๓ ใหห้นว่ยงานของรฐั
จดัซือ้หรอืจดัจา้งจากผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสญัญาชาติไทยหรอืนิติบุคคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม
กฎหมายไทยดงักลา่ว 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจ์ะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบุในขอ้ 
๑.๓ หรอืท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืกบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ และ
จะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ให้
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ยดึถือไวใ้นขณะท าสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรอืดราฟทท่ี์ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรอืดราฟทล์งวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คหรอืดราฟท์
นัน้ ช าระตอ่เจา้หนา้ที่ในวนัท าสญัญา หรอืก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          ๖.๓     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกสต์ามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสอืค า้ประกนัของบรษิัทเงินทนุ หรอืบรษิัทเงินทนุหลกัทรพัยท่ี์ไดร้บัอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบรษิัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบตัรรฐับาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให ้โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส ์(ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓จะจ่ายคา่จา้งซึ่งไดร้วมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และ
คา่ใชจ้่ายทัง้ปวงแลว้ โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๒ งวด ดงันี ้
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๖๙ ของคา่จา้งและไดห้กัเงินลว่งหนา้จ่ายรอ้ยละ 



๑๕ เม่ือผูร้บัจา้งไดท้  าการซอ่มปรบัปรุงโรงเลีย้ง ๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖ / ๒๐ ของ กองรอ้ยทหารมา้ 
(ลาดตระเวน) ท่ี ๔ ตามรายการดงันี ้๑.๑ รายการหลงัคา, ๑.๒ รายการฝา้เพดาน, ๑.๓ รายการไฟฟา้, ๑.๔ 
รายการพืน้, ๑.๕ รายการประตแูละหนา้ตา่ง, ๑.๖ รายการหอ้งน า้ และ ๑.๗ รายการทาส ีเสรจ็เรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง 
ครบถว้น สมบูรณ ์ตามรายการและสญัญาและผูว้า่จา้งไดท้  าการตรวจรบัมอบงานไวเ้ป็นการถกูตอ้งแลว้ ใหแ้ลว้
เสรจ็ภายใน ๑๐๕ วนั นบัถดัจากวนัเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดท่ี ๒ (งวดสดุทา้ย) เป็นจ านวนเงินในอตัรารอ้ยละ ๓๑ ของคา่จา้ง และไดห้กัเงินลว่งหนา้จ่าย
สว่นท่ีเหลอืทัง้หมด เม่ือผูร้บัจา้งไดท้  าการซอ่มปรบัปรุงโรงครวั หมายเลข ๗๓/๒๐ ของ กองรอ้ยทหารมา้ 
(ลาดตระเวน) ท่ี ๔ ตามรายการดงันี ้๒.๑ รายการหลงัคา, ๒.๒ รายการไฟฟา้, ๒.๓ รายการผนงั, ๒.๔ รายการพืน้
, ๒.๕ รายการประตแูละหนา้ตา่ง และ ๒.๖ รายการทาส ีเสรจ็เรยีบรอ้ย ถกูตอ้ง ครบถว้น สมบูรณ ์ตามรายการ
และสญัญาและผูว้า่จา้งไดท้  าการตรวจรบัมอบงานไวเ้ป็นการถกูตอ้งแลว้ ตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสอื 
รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย ใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน ๑๐๕ วนั นบัถดัจากวนัเริ่มงานตามสญัญา 
(ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ.............) 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้หรอืขอ้ตกลงจา้งเป็น
หนงัสอืจะก าหนด ดงันี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูร้บัจา้งน างานท่ีรบัจา้งไปจา้งช่วงใหผู้อ่ื้นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ไดร้บัอนญุาตจาก
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะก าหนดคา่ปรบัส  าหรบัการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจ านวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ ของวงเงิน
ของงานจา้งชว่งนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูร้บัจา้งปฏิบติัผิดสญัญาจา้งก่อสรา้ง นอกเหนือจากขอ้ ๘.๑ จะก าหนดคา่ปรบั
เป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซ์ึ่งไดท้  าสญัญาจา้ง ตามแบบ ดงัระบุในขอ้ ๑.๓ หรอื
ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสอืแลว้แตก่รณี จะตอ้งรบัประกนัความช ารุดบกพรอ่งของงานจา้งที่เกิดขึน้ภายในระยะเวลา 
ไม่นอ้ยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซม
แกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดร้บัแจง้ความช ารุดบกพรอ่ง 
                 ๑๐.    การจ่ายเงินล่วงหน้า 
                          ผูย้ื่นขอ้เสนอมีสทิธิเสนอขอรบัเงินลว่งหนา้ ในอตัราไม่เกินรอ้ยละ ๑๕ ของราคาคา่จา้งทัง้หมด 
แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งสง่มอบหลกัประกนัเงินลว่งหนา้ เป็นพนัธบตัรรฐับาลไทย หรอืหนงัสอืค า้ประกนัหรอืหนงัสอืค า้
ประกนัอิเลก็ทรอนิกสข์องธนาคารในประเทศตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๓) ใหแ้ก่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี 
๓ก่อนการรบัช าระเงินลว่งหนา้นัน้ 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จา้งส  าหรบังานจา้งครัง้นี ้ไดม้าจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าไดต้อ่เม่ือ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไดร้บัอนมุติัเงิน
คา่ก่อสรา้งจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 



                          ๑๑.๒   เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไดค้ดัเลอืกผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้ง และ
ไดต้กลงจา้ง ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสั่งหรอืน าสิ่งของมาเพื่องานจา้งดงักลา่ว
เขา้มาจากตา่งประเทศ และของนัน้ตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางที่มีเรอืไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้รกิาร
รบัขนไดต้ามท่ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏิบติัตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิการพาณิชยนาว ีดงันี ้

                                   (๑)    แจง้การสั่งหรอืน าสิ่งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผูร้บัจา้งสั่งหรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของท่ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือ่ืนได ้

                                   (๒)    จดัการใหส้ิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืท่ีมีสทิธิเช่นเดียวกบัเรอืไทยจาก
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ่งของนัน้ โดยเรอือ่ืนท่ีมิใช่เรอื
ไทย ซึ่งจะตอ้งไดร้บัอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรอือ่ืน หรอืเป็นของท่ีรฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการพาณิชยนาว ี
                          ๑๑.๓   ผูย้ื่นขอ้เสนอซึ่งกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไดค้ดัเลอืกแลว้ ไม่ไปท าสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสอืภายในเวลาที่ก าหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๗ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓จะรบิหลกัประกนั
การยื่นขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืค า้ประกนั การยื่นขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใช้
ความเสยีหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ป็นผูทิ้ง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั 

                          ๑๑.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓สงวนสทิธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรอืขอ้ก าหนดใน
แบบสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเป็นหนงัสอืใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถา้มี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้มีความขดัหรอืแยง้กนัผู้
ยื่นขอ้เสนอจะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ค าวินิจฉยัดงักลา่วใหถื้อเป็นท่ีสดุ 
และผูย้ื่นขอ้เสนอไม่มีสทิธิเรยีกรอ้งคา่ใชจ้่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณีตอ่ไปนีไ้ด ้โดยท่ี
ผูย้ื่นขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไม่ได ้

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไม่ไดร้บัการจดัสรรเงินท่ีจะใชใ้นการจดัจา้งหรอื
ไดร้บัจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เขา้ลกัษณะผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีชนะการจดัจา้งหรอืท่ีไดร้บัการคดัเลอืกมี
ผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมีสว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรอืสมยอม
กนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรอืเจา้หนา้ที่ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระท าการทจุรติอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ หรอืกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ 



                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรบัราคาคา่งานก่อสรา้งตามสตูรการปรบัราคาดงัระบุในขอ้ ๑.๕ จะน ามาใชใ้นกรณีท่ี คา่
งานก่อสรา้งลดลงหรอืเพิ่มขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้
                          ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวิธีค  านวณท่ีใชก้บัสญัญาแบบปรบัราคาไดต้ามมติ
คณะรฐัมนตรเีม่ือวนัท่ี ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลอืผูป้ระกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตาม
หนงัสอืส  านกัเลขาธิการคณะรฐัมนตร ีท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 
                          สตูรการปรบัราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไวใ้นวนัแลว้เสรจ็ตามท่ีก าหนดไวใ้น
สญัญา หรอืภายในระยะเวลาที่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการท่ีได้
ระบุในขอ้ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไดค้ดัเลอืกผูย้ื่นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูร้บัจา้งและไดต้กลง
จา้งก่อสรา้งตามประกาศนีแ้ลว้ ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบติังานก่อสรา้งดงักลา่ว  ผูเ้สนอราคา
จะตอ้งมีและใชผู้มี้วฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรอืเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้
รบัราชการได ้ในอตัราไม่ต  ่ากวา่รอ้ยละ ๑ ของแตล่ะ สาขาช่างแตจ่ะตอ้งมีจ านวนช่างอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะ
สาขาช่าง ดงัตอ่ไปนี ้
                          ๑๓.๑    ช่างเช่ือมไฟฟา้ จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๒    ช่างติดตัง้และเดินสายไฟฟา้ภายใน จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๓    ช่างไมแ้ละช่างเหลก็ (ก่อสรา้ง) จ  านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๔    ช่างทอ่และสขุภณัฑ ์จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๕    ช่างก่ออิฐ จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๖    ช่างฉาบปนู จ านวน ๑ คน 
                         ๑๓.๗    ตอ้งมีช่างและกรรมกรท างานอยา่งนอ้ย ๑๐ คน    
                ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสรา้ง ผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งตอ้งปฏิบติั
ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายและระเบียบไดก้ าหนดไวโ้ดยเครง่ครดั 

                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ สามารถน าผลการปฏิบติังานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ื่น
ขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูร้บัจา้งเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดร้บัการคดัเลอืกไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนดจะถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอื
ท าสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ไวช้ั่วคราว 
  

กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 



        มิถนุายน ๒๕๖๔ 

 


