
( สําเนา ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางซอมปรับปรุงโรงทหาร ๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒/๓๐ ของ กองพันทหารราบที่ ๕ 

กรมทหารราบที่ ๗ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส (e-

bidding) 
 
                 กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ มคีวามประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางซอมปรับปรุงโรงทหาร 

๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒/๓๐ ของ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ แผนสํารองประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวด

ราคาครั้งนี้เปนเงนิทั้งสิ้น ๒,๑๘๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรฐัไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบญัชีรายชือ่ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชือ่ใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอาํนาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพรบัจางงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงนิไม

นอยกวา ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน

ของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓เชือ่ถือ 

                ๑๑. ผูยื่นขอเสนอทีย่ื่นขอเสนอในรปูแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัต ิดังน้ี 

                      กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี

การกําหนดสัดสวนหนาที ่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสญัญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตอง

ใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดยีวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 



                     สําหรับขอตกลงฯ ทีไ่มไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย

จะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                 ๑๒. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
                ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส ในวันที ่

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาดวยอิเลก็ทรอนกิส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน

ทางระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๔ ถึง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนกิส ไดภายหลัง

จากชําระเงนิเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 

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

และเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายัง กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทาง

ตามที่กรมบัญชกีลางกําหนดภายในวันที่ ๒๘ มถิุนายน ๒๕๖๔ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที่ ๓จะชี้แจง

รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ใน

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 

               อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งน้ี หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

จะตองไมถอืเปนขอผูกมัด กับ กองทัพภาคที่ ๓ 

  
  ประกาศ ณ วันที ่๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๔ 

  
  
  
  
  
   
อุกฤษฎ นุตคําแหง  

(พลตรีอุกฤษฎ นุตคาํแหง) 

รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓ 

  
  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที ่๑ และเอกสารสวนที่ 

๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

สําเนาถูกตอง  

  
ยงยุทธ คุมแพทย  



(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3  

 ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๔ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๙๕/๒๕๖๔ 

( สําเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่  ๙๕/๒๕๖๔ 

การจางกอสรางซอมปรบัปรุงโรงทหาร ๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒/๓๐ ของ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ 

แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

ลงวันที่  ๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๔ 

 
                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ซึ่งตอไปนี้เรยีกวา "กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓" มีความ

ประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง ซอมปรับปรงุโรงทหาร ๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒/๓๐ ของ กองพันทหารราบ

ที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) ณ คายโสณบัณฑิตย ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) โดยมขีอแนะนําและขอกําหนดดงัตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้าํประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                                    (๒)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

                          ๑.๕     สูตรการปรบัราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

                            ๑.๘     แผนการใชพัสดุท่ีผลติภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 

                                    (๑)   ตารางการจัดทําแผนใชพสัดุท่ีผลิตภายในประเทศ ๖๐%       

                                    (๒)   ตารางการจัดทําแผนการใชเหลก็ที่ผลิตภายในประเทศ ๙๐% 

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

                 ๒.    คณุสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 



                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการยื่นขอเสนอหรอืทําสญัญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบญัชีรายชือ่ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติบิุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบุิคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแก 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง

กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ เชือ่ถือ 

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมคุีณสมบัต ิดังน้ี 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผดิชอบในปรมิาณงาน สิ่งของ หรือมลูคาตามสญัญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ

รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                                   สาํหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม

คาทุกรายจะตองมีคุณสมบติัครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณผูียื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุนสวนผูจดัการ ผูมอีํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถอืหุน

รายใหญ (ถาม)ี พรอมทั้งรบัรองสาํเนาถูกตอง 



                                   (๒)    ในกรณผูียื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิตบิุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบตัรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรอืสําเนาหนังสอืเดนิทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถอืสัญชาตไิทย พรอมท้ังรบัรองสําเนา

ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณผูียื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                                           ทั้งนี ้เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ 

๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีทีผู่ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งน้ี

หากผูรับมอบอาํนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    สําเนาหนังสอืรบัรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๓.๑)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด

ราคาในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรอง

ผลงานที่ใชย่ืน 

 
                                   (๔)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) หรือ สําเนาหนังสอืรับรองสินคา Made in Thailand 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบญัชเีอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยืน่ขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบ

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 



                          ๔.๒     ใหผูย่ืนขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบ

แจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ทั้งน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกัน ใหถอืตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษอีากรอืน่ และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยืน่ขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๑๕ วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรบัหนังสอืแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด 

ฯลฯ ใหถีถ่วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไข

ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูยืน่ขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถอืตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบัเอกสารการย่ืนขอเสนอ

และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยืน่ขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 

เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตามขอ 

๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยืน่ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผูย่ืนขอเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน

ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 

๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายชือ่ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา

ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอ

รายนั้น มใิชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผูยืน่ขอเสนอจะตองปฏิบติั ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 



                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่

ผลิตภายในประเทศ ผนวก ก. ตารางแผนการใชพัสดุที่ผลติภายในประเทศไมนอยกวารอยละ ๖๐ ผนวก ข. ตาราง

แผนการใชเหล็กที่ผลติภายในประเทศไมนอยกวารอยละ ๙๐ 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรอืเสนอรายละเอียดแตกตาง

ไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน

สวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือ

เปนการผิดพลาดเลก็นอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดย

ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชือ่ผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชีรายชือ่ผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบญัชีรายชือ่ผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซื้อจดัจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

                                   (๒)    ไมกรอกชือ่ผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ มสิีทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจง

ขอเทจ็จริงเพิ่มเตมิได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓มสิีทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก

ขอเทจ็จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 



                          ๕.๖     กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสดุ หรือราคาหนึ่ง

ราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรอือาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโดยไมพิจารณาจดัจางเลยก็ได สดุแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสนิของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เปน

เด็ดขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรอืคาเสียหายใดๆ มไิด รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่

ไดรับการคัดเลือกหรอืไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถอืไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจรติ เชน การเสนอเอกสารอัน

เปนเท็จ หรือใชชือ่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณท่ีีผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชือ่ไดวาผูย่ืนขอเสนอ

สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอ

ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทพัภาคที ่๓ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือที่

ไดรับการคัดเลือกมผีลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาทีใ่นการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน

การเสนอราคา 

                              ๕.๘    หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสดุของผู

ย่ืนขอเสนอรายอื่นทีไ่มเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดงักลาว โดยจดั

เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสดุของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไม

เกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ ใหพิจารณาจาก

เอกสารสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น 

                          ๕.๙    หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมใิชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถอืสญัชาติไทย 

หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่าํสุดของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่

มิไดถอืสัญชาติไทยหรือนติิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซือ้

หรอืจัดจางจากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถอืสัญญาชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ดังกลาว 

  
                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสญัญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสอืกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ

จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยดึถอืไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลกัประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          ๖.๑     เงินสด 



                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือด

ราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๖.๓     หนงัสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบรษัิทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรบัอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืค้ําประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู่ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว 

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ 

และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงนิเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน ซอม

ปรับปรุงปรับปรุงโรงนอนทหาร ๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒ / ๓๐ ของ ร.๗ พัน.๕ รายการขอ ๑.๑ เสรจ็เรียบรอยแลว

ถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรปู รายการและสัญญา ใหแลวเสรจ็ภายใน ๑๑๕ วัน 

                          งวดสดุทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖๐ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบติังานทั้งหมด 

ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทัง้ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

                 ๘.    อัตราคาปรบั 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้หรอืขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี 

                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รบัจางไปจางชวงใหผูอื่นทาํอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากกองทัพบก โดย กองทพัภาคที ่๓ จะกําหนดคาปรบัสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของ

วงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัตผิิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนอืจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม

นอยกวา     ๒ ป  นับถดัจากวันทีก่องทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไข

ใหใชการไดดดีงัเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 

                 ๑๐.    การจายเงินลวงหนา 

                          ผูย่ืนขอเสนอมสิีทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด 

แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงนิลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรอืหนังสอืค้ําประกันหรือหนังสือค้ํา

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓

กอนการรับชําระเงนิลวงหนานั้น 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ 



                          ๑๑.๑   เงนิคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ไดรบัอนุมัติ

เงนิคากอสรางจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          ๑๑.๒   เมือ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ไดคัดเลอืกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจาง 

และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง

ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 

๗ วัน นบัตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีทีไ่มปฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ไดคัดเลอืกแลว ไมไปทาํสัญญาหรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะริบหลักประกัน

การย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้จัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนด

ในแบบสญัญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานกังานอัยการสูงสดุ (ถามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้มีความขดัหรือแยง

กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉยัดังกลาวใหถอืเปนที่สุด 

และผูยื่นขอเสนอไมมสิีทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนีไ้ด 

โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ไมได 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที่ ๓ไมไดรบัการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจาง

หรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางคร้ังนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอทีช่นะการจัดจางหรือที่ไดรับการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรอื

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาทีใ่นการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ

ราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางคร้ังนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 



                                   (๔)    กรณอีื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรบัราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสตูรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณทีใ่ชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรฐัมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสอื

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว

ในสญัญา หรอืภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป โดยจะใชสตูรของทางราชการที่

ไดระบุในขอ ๑.๕ 

                ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง 

                        เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ไดคัดเลอืกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตก

ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูย่ืนขอเสนอ

จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอืชาง จากทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.  

หรือเทยีบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารบัราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ (หนึ่ง) ของแต

ละสาขาชาง แตจะตองมชีางอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

                        ตองมชีางและกรรมกรทํางานประจําอยางนอยวันละ   ๕ คน 

                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบตัิ

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๕.    การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ สามารถนาํผลการปฏิบติังานแลวเสร็จตามสญัญาของผูย่ืน

ขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลือกใหเปนผูรบัจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรบัการคดัเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ไวชั่วคราว 

  
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

 ๒๕ มถิุนายน ๒๕๖๔ 


