
( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ 

กรมทหารมา ที่ ๒ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ จังหวัดนาน ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงอาคารและส่ิงปลกูสราง ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมา ที่ ๒ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ 

กรมทหารมาที่ ๒ จังหวัดนาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคา

ครั้งน้ีเปนเงินท้ังสิ้น ๖๑,๘๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หกสิบเอ็ดลานแปดแสนเกาหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน) 
                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคณุสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราวเน่ืองจากเปนผูที่ไม

ผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศ

เผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรฐัในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจใน

การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนด

ในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนกิสครั้งน้ี 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งให

สละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
                 ๑๐. 
                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา 

๓๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสบิลานเกาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน

เอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 
                ๑๒. ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                      กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวน

หนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมลูคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย 
                     กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคาน้ันตองใชผลงานของ

ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 
                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน่ึงเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลักจะตองเปน

ผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนใน

สาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 
                     สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมคีุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 

Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 



 
                ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ 

ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน

โหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรยีบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรอื 

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

ราชการ 
                  อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งน้ี หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือเปน

ขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 

อํานาจ ศรีมาก 
(พลตรอีํานาจ ศรีมาก) 

รองแมทัพภาคที่ ๓ ทาํการแทน 
แมทัพภาคที่ ๓ 

  
  
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP 
ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
สําเนาถูกตอง  
  
ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  
 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที ่3  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๖๓/๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 
เลขที ่ ๖๓/๒๕๖๕ 

การจางกอสรางปรบัปรงุอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมา ที่ ๒ 

เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ จังหวัดนาน 
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

ลงวันท่ี  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 
 
                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงคจะ ประกวด

ราคาจางกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมา ที่ 

๒ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ จังหวัดนาน ณ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 
                          ๑.๘   แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
                          ๒.๑     มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรฐัไวชั่วคราว 

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด

ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของ

รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมี

อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 
                          ๒.๖     มคีุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาค

ที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนกิสครั้งน้ี 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอ

ไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 
                          ๒.๑๐     
                          ๒.๑๑     ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอย

กวา ๓๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบลานเกาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ

หนวยงานเอกชนที่กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชื่อถือ 
                          ๒.๑๒     ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการ

กําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอ่ืน

ทุกราย 
                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคาน้ันตองใช

ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 
                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลักจะตองเปน

ผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนใน

สาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 
                                   สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๓     ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 
                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย

อิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 

หนังสือบรคิณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคมุ (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนา

ถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนา

หนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาตไิทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขา

รวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว 

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบ

บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 



                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซ่ึงติด

อากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหากผูรบัมอบอํานาจเปนบุคคล

ธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทาน้ัน 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา 

๓๐,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบลานเกาแสนบาทถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรอง    ผลงานท่ีใชยื่นและเปนผลงานท่ีเปน

คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เช่ือถือ 

                                   (๔)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี) 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ทั้งน้ี เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี

เอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ี

กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้ง

หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจาง

กอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจงปริมาณงานและราคา และใบ

บัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคา

รวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ัง

ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 

ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืน

ราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๙๐ วัน   นับถัดจากวันลง

นามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน 
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ

เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจาง

อิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ 

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 
                                    เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและเสนอราคาใดๆ 

โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File 

(Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของ

เอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพือ่เปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคท่ี ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 



                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืน

ขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืน

ขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มี

ผลประโยชนรวมกันน้ันออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณา

ขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามี

การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูย่ืนขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูย่ืน

ขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายน้ัน มใิชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ

พิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวย

แลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 
                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช

เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรฐัภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๓,๐๙๔,๗๓๐.๐๐ บาท (สามลานเกาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยสามสิบ

บาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทน้ันชําระตอ

เจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน

เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศ

ไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารส่ังจายหรอืพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสอืค้ําประกันของบริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคท่ี ๓ตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส

ของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาย่ืนขอเสนอกับ

หนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอน้ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา

เรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทาํ

สัญญาหรือขอตกลง หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 



                          ๖.๑     การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะ

พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะ

พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรอืย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอไมถูกตอง 

หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไม

รับพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กําหนดไวในประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมกีารผอนผัน ใน

กรณีดังตอไปน้ี 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีเปน

สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคท่ี ๓ มีสิทธิที่จะไมรบัขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรบัราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่

เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวด

ราคาอิเล็กทรอนกิสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการ

ตัดสินของกองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ เปนเด็ดขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรอืคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืน

ขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจรติ เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 

หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะให

ผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูย่ืนขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให

เสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิท่ีจะไมรบัขอเสนอหรือไมรบัราคาของผูย่ืนขอเสนอ

รายนั้น ทั้งนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือ

เจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทาํการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนท่ี

ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรฐัจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดับผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปน

ผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาํสัญญาไมเกิน ๓ 

ราย 
                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสทิธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ 

SMEs 



                          ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซ่ึงมใิชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่

จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูย่ืนขอเสนอซ่ึงเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้ง

ขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือ

สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว 
                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ

ที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ หรอืทํา

ขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ยึดถือไวในขณะทํา

สัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดงัตอไปน้ี 
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทน้ัน ชําระตอ

เจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 

๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบรษิัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน

เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศ

ไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ 

(๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันน้ีจะคนืให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒๕ งวด ดงัน้ี 
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ถากถางและตัดตนไมบริเวณจุด

กอสราง, ตัดดินและถมดินบริเวณพื้นท่ีกอสรางทั้งหมด, ทําทอระบายนํ้าลอดถนน ขนาด ๐.๘๐ (แบบเดี่ยว) พรอมทํากําแพงปากทอทั้ง 

๒ ดาน จํานวน ๑๖ แหง และทําทอระบายน้ําลอดถนน ขนาด &#๒๑๖; ๐.๖๐ (แบบเด่ียว) จํานวน ๒ แหง รายละเอียดตามแบบ 

กห.๑๙-๑ ก ถึง ๑๙-๘ ก (พรอมท้ังแนบสําเนาหนังสือที่ผูรับจางทํามายังผูวาจาง สําหรบัประสานไปยังรัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพื่อเขา

ดําเนินการเก่ียวกับงานติดตั้งระบบไฟฟา ? ประปาภายนอก) และผูรบัจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของ

มูลคาพัสดุท ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัตงิาน ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสา

ตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้นชั้นที่ ๑ (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศตัรูทําลายเน้ือไมโดยการฉีดน้ํายาลงดิน ของ โรง

ทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา, หลอคานรับพื้นชั้นที่ 

๒, ทําพื้นช้ันที่ ๒, ทําบันได (เวนวัสดุผิว) ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลว

เสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา, หลอคานรับโครง

หลังคา, ทําโครงหลังคา ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน มุงหลังคาเหล็กรีดลอน, ติดต้ัง 

FLASHING ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๙๐ วัน 



                          งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู ? 

หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา ? ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นที่ ๑ และช้ันที่ ๒ ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตาม

แบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ฉาบปูนผนังภายใน, ติดตั้งบาน

ประตู ? หนาตาง, ติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรปูพรอมอุปกรณประกอบครบชุด, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผวิพื้น, บุวัสดุผิวผนัง ช้ันท่ี ๑ 

(ยกเวนงานทาสี) แลวเสร็จ ๙๐% ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 

๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ฉาบปูนผนังภายใน, ติดตั้งบาน

ประตู ? หนาตาง, ติดตั้งผนังหองนํ้าสําเร็จรปูพรอมอุปกรณประกอบครบชุด, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผวิพื้น, บุวัสดุผิวผนัง ช้ันท่ี ๒ 

(ยกเวนงานทาสี) แลวเสร็จ ๙๐% ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 

๓๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งถังบําบัดนํ้าเสียไฟเบอร

กลาสชนิดเกรอะ ? กรองไรอากาศ พรอมฐานรองรบัถัง (ไมตอกเข็ม), ติดต้ังระบบปองกันฟาผา, ระบบโทรศัพท, ระบบเสาอากาศ

โทรทัศนรวม, ระบบแจงเหตุเพลิงไหม, ระบบคอมพิวเตอร, ติดตั้งเครื่องสูบน้ําประจําอาคาร, ติดตั้งถังเก็บนํ้าสําเร็จรูปตั้งพื้นชนิด 

PE, ระบบระบายน้ําฝน, ถังดับเพลงิมือถือชนิดผงเคมีแหง, ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสร็จ ๙๐% ของ โรง

ทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน นําเขาและติดตั้งงานครุภัณฑ

จัดซ้ือ, ติดตั้งครภุัณฑจัดทํา ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 

๓๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน สรางคลังเก็บอาวุธ พรอม

ตะแกรงเหล็กฉีก, ติดต้ังประตูนิรภัย, ติดต้ังชั้น วางของ รายละเอียดตามแบบ, ติดต้ังตูเก็บปนแบบไมมีบานประตู รายละเอียดตาม

แบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) ของ โรงทหาร ๙๐ คน, สรางพื้นแข็ง ค.ส.ล. รบันํ้าหนัก ๑๒ ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ เสร็จ

เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสา

ตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรทูําลายเนื้อไมโดยการฉีดนํ้ายาลงดิน, หลอเสา, หลอ

คานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคาเหล็กรีดลอน ของ หองน้ํา ? สวมทหารช้ันเดียว รายละเอียดตามแบบ รายละเอียดตาม

แบบ ๑๑๒๕๓ (๕ ย.) เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง, ปูวัสดุ

ผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี), ติดตั้งวงกบบานประตู ? หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา ? ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและ

สุขภัณฑ), ติดตั้งถังบาํบัดนํ้าเสีย ไฟเบอรกลาสชนิดเกรอะ ? กรองไรอากาศ พรอมฐานรองรบัถัง (ไมตอกเข็ม), ติดตัง้เครื่องสูบนํ้า, 

ติดตั้งถังเก็บน้ําสําเรจ็รปูตั้งพื้นชนิด PE, งานระบบระบายนํ้าฝน, งานระบบปองกันอัคคีภัย ของ หองน้ํา ? สวมทหารชั้นเดียว 

รายละเอียดตามแบบ รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๓ (๕ ย.), สรางทางเทา ค.ส.ล. ระหวางโรงทหารกับหองนํ้า ? สวมทหาร เสร็จ

เรียบร ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ตอกเสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐาน

ราก, หลอคานคอดิน, ทําพื้นช้ันที่ ๑ (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดนํ้ายาลง ของ เรือนแถว

นายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา, หลอคานรับพื้นชั้น 

๒, ทําพื้นช้ัน ๒ (เวนวัสดุผิว), ทําบันได (เวนวัสดุผิว) ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ 

๙๑๘๑ ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา, หลอคานรับโครง

หลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคาเหลก็รีดลอน ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. 

เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 



                          งวดที่ ๑๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง, ติดต้ังวงกบประตู-

หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นที่ ๑ และชั้นท่ี ๒ ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ 

ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. เสรจ็เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ฉาบปูนผนังภายใน, ติดต้ังบาน

ประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพ้ืน, บุวัสดุผวิผนังชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ (ยกเวนงานทาสี) ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 

๑๐ ครอบครวั รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตดิตั้งบอพักน้ํา พรอมฝา 

ค.ส.ล, ติดตั้งถังบาํบัดนํ้าเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ ? กรองไรอากาศ พรอมฐานรองรบัถังบําบัดนํ้าเสีย (ตอกเสาเข็ม), ติดตั้งครุภัณฑ

ประจําอาคาร, ติดตั้งเครื่องสูบนํ้าอัตโนมัติ (HOME PUMP), ติดตั้งถังเก็บนํ้าบนดิน PE ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน 

๑๐ ครอบครวั รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก., สรางพื้นแข็ง ค.ส.ล. รับน้ําหนัก ๑๒ ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓, สรางราง

ระบายน้ําตัววี ค.ส.ล. ดานหนา ? หลังอาคาร รายละเอียดตามแบบ, แนบเอกสารใบเสร็จการชําระเงินท่ีไดชําระเงินใหกับการไฟฟาฯ 

และการประปาฯ ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน การ ขุดหลุม, ทําฐานราก, 

หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเน้ือไมโดยการฉีดนํ้ายาลงดิน ของ โรงจอดรถยนต จุ 

๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา, หลอคานรับโครง

หลังคา, ทําโครงหลังคา ของ โรงจอดรถยนตจุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ติดต้ังหลังคาเหล็กรีดลอน ของ 

โรงจอดรถยนตจุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้ง

วงกบพรอมบานประตู - หนาตาง (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม), ติดต้ังไฟฟา - ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ), ปวัูสดุผิวพื้น, 

บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี), ติดตั้งถงับําบัดนํ้าเสียชนิดเกรอะ ? กรองไรอากาศ ชนิดไฟเบอรกลาส, ฐานรองรับถังบําบัด (ไมตอก

เข็ม) พรอมสรางหลุมซอมโรงจอดรถยนต รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด., สรางรางระบายนํ้า ตัววี, บอพัก พรอมฝา ค.ส.ล. 

รายละเอียดตามแบบ ๗๓๐๗ ของ โรงจอดรถยนต จุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน สรางพื้นแข็ง ค.ส.ล. หนา

อาคาร รบันํ้าหนัก ๑๒ ตัน, สรางถนน ค.ส.ล. รับนํ้าหนัก ๒๑ ตัน สาย ก. รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลว

เสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 
                          งวดที่ ๒๕ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานท้ังหมด ใหแลว

เสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรอืขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรบัตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลงจางเปนหนังสอืจะกําหนด 

ดังน้ี 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากกองทพับก โดย 

กองทัพภาคท่ี ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงน้ัน 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวันเปน

จํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๗ ของราคางานจาง 
                 ๑๐.    การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือแลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดรบัมอบงาน โดยตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดงัเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่

ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา 



                          ผูย่ืนขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรบัเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสง

มอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรอืหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน

ประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กอนการรบัชําระเงินลวงหนานั้น 
                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๒.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก

เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                          ๑๒.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจาง และไดตกลงจาง ตาม

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนาํสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตอง

นาํเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่

ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศ

มายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น

กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ

พาณิชยนาวี 
                          ๑๒.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรอืขอตกลงจางเปน

หนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู

ออกหนังสือค้ําประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรยีกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง

งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๒.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี มีความขัดหรือแยงกันผูย่ืนขอเสนอ

จะตองปฏิบัตติามคาํวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรอง

คาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๒.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณตีอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมได 
                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไม

เพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน

รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือ

เจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งน้ีตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน

กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรบัราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสรางลดลง

หรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปน้ี 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ 

สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว 

๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 



                          สูตรการปรบัราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือ

ภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 
                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่

กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการ

คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งน้ี หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับ

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว 
  

กองทัพบก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 
๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 


