
  

 

 

ที ่กห 0483/74 กองทพัภาคท่ี 3 

                 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช   

 อําเภอเมอืงพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 

                  65000 

 10 มกราคม  2565     

เรื่อง  เชิญเสนอราคาจางกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565  

        โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคที่ 3 และหนวยขึ้นตรง ของ กองพันทหารปนใหญที่ 7  

        กองพลทหารราบที่ 7 (กองพันทหารปนใหญที่ 7 กรมทหารปนใหญที่  7) จังหวัดเชียงใหม  

        โดยวิธีคัดเลือก 

เรียน  หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด เชียงใหม เอส.พี.เอส. คอนสตรัคช่ัน, หางหุนสวนจํากัด  

         ว.วัฒนาประสบสุขกอสราง, หางหุนสวนจํากัด ขิมเขียน, บริษัท บานมวนใจ จํากัด,  

         บริษัท เอสอาร เทคโนโลยี แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด และ บริษัท ยงรฐั จํากัด    

สิ่งที่สงมาดวย   1. เงื่อนไข/เอกสารประกอบเงื่อนไขการเสนอราคา จํานวน  1  ชุด 

 2. ใบเสนอราคา                จํานวน  1  ชุด 

 3. บัญชีรายการกอสราง  จํานวน  1  ฉบับ 

 4. ตารางการจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ จํานวน  1  ฉบับ 

 5. ตารางการจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ จํานวน  1  ฉบับ 

  ดวย กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงคจะจางกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําป

งบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคที่ 3 และหนวยขึ้นตรง ของ กองพันทหาร

ปนใหญท่ี 7 กองพลทหารราบที่ 7 (กองพันทหารปนใหญที่ 7 กรมทหารปนใหญที่ 4) จังหวัดเชียงใหม  

โดยวิธีคดัเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 1. รายการพัสดุที่ตองการจาง ตามบัญชีรายการกอสราง วงเงินงบประมาณ 

14,433,100.- บาท (สิบสี่ลานสี่แสนสามหม่ืนสามพันหนึ่งรอยบาทถวน) คณะกรรมการกําหนดราคา

กลางไดตรวจสอบและทบทวนราคาแลว ใชเปนราคากลางในการดําเนินกรรมวิธีจัดหา 14,433,100.- 

บาท (สิบสี่ลานสี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

 2. คณุสมบัติของผูเสนอราคา กรณสีงเสริมการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบวิสาหกิจขนาด

กลางและขยายยอม (SMEs) 

  2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

                      2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

/2.3 ไมอยู… 

 

 - สําเนาคูฉบับ - 
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                       2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                       2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม

ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง 

                       2.5  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน   

ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่      

ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ    

นิติบุคคลนั้นดวย 

                       2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                       2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางท่ีดําเนินการจางดังกลาว 

                       2.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก 

กองทัพภาคท่ี 3 ณ วันย่ืนขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  

                       2.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

                       2.10 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานตาม

เง่ือนไขการเสนอราคา ในวงเงินไมนอยกวา 7,200,000.- บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) และเปน

ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ 3 เชื่อถือ 

                       ผูย่ืนขอเสนอที่เสนอราคาในรปูแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัติ ดังนี้ 

  (1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา

จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา และการเสนอราคา

ใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถ

นําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาเสนอราคาได 

  (2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล

ที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา 

เวนแตในกรณทีี่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา

รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาว

มาพรอมการย่ืนขอเสนอในการจัดจางนั้น กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลัก

รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ย่ืนเสนอราคาได 

 

/ทั้งนี้.... 
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                       ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

                    2.11 ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 3. หลักฐานการเสนอราคา กรณีสงเสริมการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบวิสาหกิจขนาด

กลางและขยายยอม (SMEs) 

 ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว

นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ  

                   3.1  สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้ 

                          (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล  

                              (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิตบิุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

                              (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ

บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  

                          (2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร

ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย 

พรอมทั้งรบัรองสาํเนาถูกตอง 

  (3) ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืน

สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณ ี  

                            (4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม  

                           (5) เอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดย่ืนกับซองใบเสนอราคา   

              3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  

                         (1) ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ

อํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น   

                         (2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ในวงเงิน

ไมนอยกวา 7,200,000.- บาท (เจ็ดลานสองแสนบาทถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรอง

ผลงานที่ใช ย่ืนและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ 

กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี 3 เชื่อถือ  

 

(3) ใบเสนอราคา     
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 (3) ใบเสนอราคา     

 (4) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) 

                           (5) เอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดย่ืนไปพรอมกับซองเสนอราคา 

 4. การเสนอราคา 

     4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย  

โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให

ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ

ขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย

ทุกแหง 

 ท้ังนี้ เอกสารที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนาจะตองมีความชัดเจน ไมมีการตกหลนมืด 

หรือจางเกินไป จนไมสามารถตรวจสอบได หากคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก มีความประสงคจะขอดู

ตนฉบับผูย่ืนขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯตรวจสอบภายในวันที่เปดซองใบเสนอราคา  

                   ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ

ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสงคาจด

ทะเบียนและคาใชจายอ่ืนๆ ทั้งปวงจนไวแลว 

 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันเปดซองเสนอ

ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอ

ราคามิได  

       4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 270 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองทัพภาคที่ 3 ใหเริ่มทํางาน 

 4.3 กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารเสนอราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขการเสนอราคา 
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  4.4 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนซองเสนอราคาและซองเสนอราคาท่ีปดผนึกซองเรียบรอย 

และเขียนที่หนาซองวา “เรียน ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก” โดยระบุไวหนาซองวา 

“ใบเสนอราคางานจางจางกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 โครงการ

ปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี 3 และหนวยขึ้นตรง ของ กองพันทหารปนใหญท่ี 7 กองพลทหารราบ

ที่ 7 (กองพันทหารปนใหญท่ี 7 กรมทหารปนใหญที่ 4) จังหวัดเชียงใหม” ยื่นตอ คณะกรรมการฯ ใน

วันที่.   17   มกราคม 2565 ระหวางเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาค

ที่ 3 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก หรือย่ืนขอเสนอและราคา

ทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th  ตามกําหนดวันเวลาที่กําหนด (ปฏิบัติตามหนังสือ 

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 

0405.2/ว 348 ลง 14 มิถุนายน 2564) และกําหนดเปดซองเสนอราคา ในวันที่  18 มกราคม 2565 

เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หอง 2.2 สโมสรบันเทิงทัพกองทัพภาคที่ 3 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

 เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ และ

เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 

  4.5 คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น

ขอเสนอแตละรายวาเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น ณ วันประกาศ

เงื่อนไขการเสนอราคาหรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน

กับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการ

เปนผูย่ืนขอเสนอและประกาศรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา 

  หากปรากฏตอคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณา

ขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม และ

คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 

จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอและประกาศรายชื่อผูย่ืนขอเสนอที่มีสิทธิ์

ไดรบัการคดัเลือกกอนการเปดซองเสนอราคา และจะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน 

เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ

พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

  คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก จะเปดซองใบเสนอราคาของผูย่ืนขอเสนอที่มีสิทธ์ิ

ไดรับการคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หอง 202 สโมสรบันเทิงทัพกองทัพภาคที่ 3 คายสมเด็จ-

พระนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่.    18     .มกราคม 2565 

เวลา 09.00 นาฬิกา เปนตนไป 
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  4.6 ผู ย่ืนขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศ และการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา โดยพัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑที่จะใชในงานกอสราง เปนพัสดุท่ีผลิตใน

ประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุท่ีจะใชในการกอสรางทั้งหมดตามสัญญา และใชเหล็กที่

ผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชท้ังหมดตามสัญญา 

  4.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาแรงงานสัญญาชาติไทยเทานั้น โดยมิใหมีแรงงานตางดาว

เขามาดําเนินการ 

 5. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาราคา 

  5.1 ในการจัดจางครั้งนี้ กองทัพภาคท่ี 3 จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาต่ําสุด 

และจะพิจารณาจากราคารวม 

  5.2  หากผูย่ืนขอเสนอรายใด มีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือยื่นหลักฐานการย่ืนขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวน หรือยื่นขอเสนอราคาไมถูกตองแลว คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก 

จะไมรับพิจารณาราคา ของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือ

รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข

ที่กําหนดไวในประกาศเงื่อนไขการเสนอราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําให

เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจ

พิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน

ตอกองทพัภาคที่ 3 เทานั้น 

  5.3 กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการ

ผอนผันในกรณดัีงตอไปนี้.-  

            (1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นใบบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารเงื่อนไขการ

เสนอราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารเสนอราคาของกองทพัภาคที่ 3 

            (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูย่ืนขอเสนออยางหนึ่งอยางใดหรือ

ทั้งหมด ในการเสนอราคาและใบเสนอราคา 

   (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเสนอราคาที่เปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 

   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูย่ืนขอเสนอมิได

ลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 

  5.4 ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการซื้อหรือจางโดย

วิธีคัดเลือก หรือกองทัพภาคท่ี 3 มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได และมีสิทธิจะไมรับ

ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง   
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      5.5 กองทัพภาคที่ 3 ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด 

หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน

ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทัพภาคที่ 3 เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกองทัพภาคที่ 3 จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาจาง และลงโทษ

ผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุเชื่อไดวา

การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

  ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคาได คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก หรือ

กองทัพภาคที่ 3 จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูย่ืนขอเสนอสามารถ

ดําเนินงานตามเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได 

กองทัพภาคที่ 3 มีสิทธิ์ท่ีจะไมรับขอเสนอ หรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอ

ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จากกองทัพภาคที่ 3  

   5.6 กอนลงนามในสัญญา กองทัพภาคที่ 3 อาจประกาศยกเลิกการจัดจาง หากปรากฏวา

มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการเสนอราคา หรือไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน 

หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืน

ขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา และ

ใหปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนท่ีสุด 

ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว.452 ลง 17 กันยายน 2562 เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการพิจารณางานจาง

กอสรางกรณยีื่นใบแจงปริมาณงานและราคา และในบัญชีรายการกอสรางในขอ 3  

                  6. การทาํสญัญาจาง 

  ผูไดรับการคัดเลือก จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาของผูวาจาง ภายใน 5 วัน 

นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา

คาจางที่ตกลงกันไวเพื่อใหผูวาจางยึดถือไวในระหวางระยะเวลาสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้  

  6.1 เงนิสด 

  6.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 

ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้น

ไมเกิน 3 วันทําการ 

   6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการ 

นโยบายกําหนด   
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   6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต

ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช

ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด   

   6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

    หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการคัดเลือก 

(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

  7. คาจางและการจายเงนิ  

                       กองทัพภาคที่ 3 จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และ

คาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน 12 งวด  งาน

นี้ถาผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานใน งวดนั้น เพ่ือ

รับเงินได  โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด ดังนี้  

 งวดที่ 1 จํานวนเงินรอยละ 4.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายให เ มื่อผูรับจางไดทําการ  ตัดตนไม, วางทอระบายน้ําลอดถนน 

(แบบเด่ียว)  1.00 ม. พรอมกําแพงปากทอ 2 ดาน รายละเอียดตามแบบ กห 19-1 ก. ถึง กห 19-8 ก., 

บอพัก ขนาด 1.00ม.x1.00ม. ฝาบอ ค.ส.ล.รายละเอียดตามแบบ ทบ.4241 ก., ถมดินบริเวณจุดสราง

อาคารทั้งหมด และผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่ใชใน

การกอสรางทั้งหมดตามสัญญา และเหล็กไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใชทั้งหมดตาม

สัญญา ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนามสัญญา ตามภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ของแนบทาย

หนงัสอืคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 

0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 ส.ค. 64 ของงานโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคที่ 3 และหนวย

ขึ้นตรง ของ กองพันทหารปนใหญที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 (กองพันทหารปนใหญที่ 7 กรมทหารปน

ใหญที่ 4) จังหวัดเชียงใหม เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

 งวดที่ 2 จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคาน

คอดิน เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ 9181 ก.  เสร็จเรียบรอย

แลว ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน 

 งวดที่ 3 จํานวนเงินรอยละ 3.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ทําพ้ืนชั้นท่ี 1 (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกัน

และกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีด-อัดน้ํายาลงดิน เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว 

รายละเอียดตามแบบ 9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 80 วัน 
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 งวดที่ 4 จํานวนเงินรอยละ 8.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับพ้ืนชั้น 2, ทําพื้นชั้น 2 

(เวนวัสดุผิว), ทําบันได (เวนวัสดุผิว) เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว รายละเอียดตาม

แบบ 9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 100 วัน 

 งวดที่ 5 จํานวนเงินรอยละ 5.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา เรือนแถว

นายทหารช้ันประทวน 10 ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ 9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน 120 วัน 

 งวดที่ 6 จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ทําโครงหลังคา, มุงหลังคาแผนเหล็กรีดลอน 

เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ 9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว     

ใหแลวเสร็จภายใน 140 วัน 

 งวดที่ 7 จํานวนเงินรอยละ  7.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดต้ัง

ไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงและสุขภัณฑ) ช้ันที่ 1 เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว 

รายละเอียดตามแบบ 9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 160 วัน 

 งวดที่ 8 จํานวนเงินรอยละ 6.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดต้ัง

ไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงและสุขภัณฑ) ช้ันที่ 2 เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว 

รายละเอียดตามแบบ 9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 180 วัน 

 งวดที่ 9 จํานวนเงินรอยละ 7.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ฉาบปูนผนังภายในชั้นที่ 1, ติดต้ังบานประตู-

หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนังชั้นที่ 1 (ยกเวนงานทาสี) แลวเสร็จ 80 % เรือนแถว

นายทหารช้ันประทวน 10 ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ 9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน 205 วัน 

 งวดที่ 10 จํานวนเงินรอยละ 8.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ฉาบปูนผนังภายในช้ันท่ี 2 และฉานปูนผนัง

ภายนอกชั้น 1 และชั้น 2, ติดตั้งบานประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพ้ืน, บุวัสดุผิวผนังชั้นที่ 2 

(ยกเวนงานทาสี) แลวเสร็จ 80 % เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ 

9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 235 วัน 
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 งวดที่ 11 จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน

ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ติดตั้งครุภัณฑประจําอาคาร, ถังเก็บน้ําบนดิน 

PE จุ 1,000 ลิตร, ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ (HOME PUMP) เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 10 

ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ 9181 ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 245 วัน 

 งวดที่ 12 (งวดสุดทาย) จํานวนเงินรอยละ 21.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และได

หักคืนเงินลวงหนาจายสวนที่เหลอืทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร, 

สรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต รับน้ําหนัก 12 ตัน (ไมมีไหล) รายละเอียดตามแบบ ทบ.8020 แบบที่ 3 

แถวที่ 2, สรางพ้ืนแข็ง ค.ส.ล. ดานหนาอาคาร รับน้ําหนัก 12 ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943,   

รางระบายน้ําหนาอาคารและหลังอาคาร, ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศ, 

เชื่อมโยงไฟฟา-ประปาภายนอกเขากับไฟฟา-ประปาภายในอาคาร และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญา

ที่ผูรับจางไดทําไวกับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียสําหรับงานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหงแสดงกับ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยมีรายละเอียดตางๆ ในสัญญาตามที่ระบุไวในเงื่อนไขสัญญาการ

ดําเนินการเก่ียวกับถังบําบัดน้ําเสียระหวางผูรับจางกับบริษัทผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียตามเอกสาร

รายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานกอสรางของกองทัพบก, ผูรับจางตองจัดทํารายงานผลการใช

พัสดทุี่ผลิตภายในประเทศ ตามภาคผนวก 4 ของแนบทายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อ

จัดจางและ การบริหารพัสดภุาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 

และทํางานสวนที่เหลือทั้งหมด ของงานโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี 3 และหนวยขึ้นตรง 

ของ กองพันทหารปนใหญที่ 7 กองพลทหารราบที่ 7 (กองพันทหารปนใหญที่ 7 กรมทหารปนใหญที่ 4) 

จังหวัดเชียงใหม ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการและสัญญา รวมทั้ง

ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย และผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตอง

เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 270 วัน 

                  8. อัตราคาปรับ 

                       คาปรับตามสัญญาจาง หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังน้ี 

                         8.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ

อนุญาตจาก กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ 10.00 

ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                        8.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 10.1 จะกําหนด 

คาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงนิตายตัวในอัตรารอยละ 0.09 ของราคางานจาง  
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                  9. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                         ผูชนะการคัดเลือกซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาแลวแตกรณีจะตอง

รับประกันความชํารุดบกพรองสิ่งของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจาก

วันที่ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปน

ผูชํานาญ โดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงาน 4 ป ทั้งนี้น้ํายาที่ใชตองไดรับอนุมัติ

จากผูวาจางกอนและผูรับจางตองแนบรูปถาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตองมีหนังสือของคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดเุซ็นกํากับ 

  10. การจายเงนิลวงหนา 

       ผูย่ืนขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคา

คาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้า

ประกัน หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ใหแกกองทัพภาคที่ 3 กอนการรับ

เงนิลวงหนานั้น   

  11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  

             11.1 เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 

        การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองทัพภาคที่ 3 ไดรับอนุมัติเงินคา

กอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 แลวเทานั้น  

                     ราคากลางของงานในเงื่อนไขการเสนอราคาครั้งนี ้ เปนเงิน 14,433,100.- 

บาท (สิบสี่ลานสี่แสนสามหมื่นสามพันหนึ่งรอยบาทถวน)  
       11.2 เมื่อกองทัพภาคท่ี 3 ไดคดัเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตก

ลงจางตามเงื่อนไขการเสนอราคาแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําสิ่งของเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจาก

ตางประเทศ และของนั้นจะตองนําเขาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้.- 

                   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได  

    (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธ์ิเชนเดียวกับ

เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น

โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืน 

/(3) ในกรณี…. 
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         (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

      11.3 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

จางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด กองทัพภาคที่ 3 จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจาก 

ผูออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดภุาครัฐ  

 

     11.4 กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสาํนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

        11.5 ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเงื่อนไขการเสนอราคานี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูย่ืน

ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพภาคที่ 3 คําวินิจฉัยดงักลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอ

ไมมีสทิธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ เพ่ิมเติม 

     11.6 กองทัพภาคที่ 3 อาจจะยกเลิกการจัดจางในกรณีดังตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอ

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพภาคที่ 3 ไมได  

              (1) กองทพัภาคท่ี 3 ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับการ

จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

              (2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทจุริตอ่ืนใด

ในการเสนอราคา 

              (3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพภาคที่ 3 

หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

              (4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

    11.7 หากงานดังกลาวตามเง่ือนไขการเสนอราคานี้ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ

จากรัฐบาลจะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับทางราชการ  

  11.8 กอนลงนามในสัญญาผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือไดรับการคัดเลือก ตองมี

หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อยางนอยตองมีผูควบคุมงานเปนวิศวกรคุณวุฒิไมต่ํากวา

ระดบัภาคีสาขาวิศวกรรมโยธา พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

และจะตองลงชื่อรวมกับผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก พรอมประทับตรา

สําคัญกํากับ 

/12. การปรับราคา.... 
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  12. การปรับราคาคางานกอสราง 

                        การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา จะนํามาใชในกรณีที่คางาน

กอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการดังตอไปนี้.- 

        - ประเภทงานกอสรางท่ัวไป และวิธีการคํานวณตาม ผนวก ง. สวนจะนําสูตรใดมาใช

กับงานที่กําหนดไวในรายละเอียดวิธีการจายเงนิตาม ผนวก ข. ที่แนบมาพรอมประกาศฉบับนี้ 

        - สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่

กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกองทัพภาคที่ 3 ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการ 

  13. แผนปายทะเบียนสินทรัพย 

        เม่ือกองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง

ตามเงื่อนไขการเสนอราคานี้แลวผูรับจางจะตองทําแผนปายทะเบียนสินทรัพย สําหรับสิ่งอุปกรณถาวร 

และอาคารสิ่งปลูกสรางสายยุทธโยธา ไปติดท่ีสิ่งอุปกรณถาวร และอาคารสิ่งปลูกสรางท่ีผูรับจาง

ดําเนินการ โดยแผนปายทะเบียนสินทรัพยมีรูปแบบและขนาดตามที่ระบุไวใน ผนวก จ. 

  14. มาตรฐานฝมือชาง 

        เม่ือกองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง

ตามเงื่อนไขการเสนอราคานี้แลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวา ในการปฏิบัติงานดังกลาว ผูยื่นขอเสนอ

จะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

ใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 ของแตละสาขาชาง และตองมีชางและกรรมกรทํางาน

ประจําอยางนอยวันละ 9 คน และมิใหมีแรงงานตางดาวเขามาดําเนินการตลอดหวงเวลาตามสัญญา  

  15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  

        ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง

รับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

  16. การประเมินผลของผูประกอบการ  

        กองทัพภาคที่ 3 สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่

ไดรบัการคดัเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

        ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืน

ขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพภาคท่ี 3 ไวชั่วคราว 

 

 

 

 

 

/17. การปฏิบัติ.... 
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 17. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

 ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด  

  กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในขอตกลงให

เปนไปตามความเห็นของสาํนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 ขอแสดงความนับถือ 

                                                      

 

 (ลงช่ือ) พันเอก ชลอ   มีแดนไผ           - ราง - 

                                               (ชลอ   มีแดนไผ)         

                                                     ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคดัเลือก 

แผนกพลาธิการ 

โทร.0 5524 5070 - 9 ตอ 73354   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ.อ.   ราง/ตรวจ      ม.ค. 65 
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