
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๓๑/๓๕ ของ กรมทหารราบที่ ๗ ตามโครงการซอมปรับปรุงเรอืนแถว

นายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก ระยะที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๓๑/๓๕ 

ของ กรมทหารราบที่ ๗ ตามโครงการซอมปรับปรุงเรอืนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก ระยะที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๙,๑๐๐.๐๐ บาท (สามลานเกาพันหนึ่งรอยบาทถวน) 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรฐัในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ง

รวมถึงนิตบิุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) 

และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชื่อถือ 

                ๑๑. ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                      กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน 

สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการ

รวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                     สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญ

ชวน 

                 ๑๒. ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 

                ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงิน

ผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส ไดภายหลังจากชําระ

เงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - 

๙ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ 

                อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(พลตรีอํานาจ ศรีมาก) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ 

ทําการแทน แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

 

 

หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่  ๖๓/๒๕๖๕ 

การจางกอสรางซอมปรับปรุงเรอืนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั หมายเลข ๓๓๑/๓๕ ของ กรมทหารราบที่ ๗ ตามโครงการซอมปรบัปรุงเรือนแถวนายทหารชั้น

ประทวน ของ กองทัพบก ระยะที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

ลงวันที่  ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง ซอมปรับปรุงเรือนแถว

นายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๓๑/๓๕ ของ กรมทหารราบที่ ๗ ตามโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก ระยะที่ ๒ 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ กรมทหาราบที่ ๗ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                                    (๒)   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.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกัน

เชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหา

แสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชื่อถือ 

                          ๒.๑๑     ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                                   กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบใน

ปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                                   กรณทีี่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

ของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                                   สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมคีุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน

เอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๒     ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ

กรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิตบิุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจ

ควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 



                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบรคิณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการ

ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดง

ถึงการเขาเปนหุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดนิทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูย่ืนขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ 

(๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดย

ไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดงักลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดงัตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดง

ตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานหาแสนบาท

ถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรองผลงานที่ใชยื่นและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรฐั หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เชื่อถือ    

                                   (๓)    สําเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี) 

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไม

ตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะ

สรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดงักลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ใหผูย่ืนขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดยีวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอ

รายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่

ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจง

จาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดรูางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ 

น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืน

ขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการเสนอ

ราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู

ยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาค

ที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 



                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวใน

เว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยย่ืนให

หนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตดัสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณใีชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไม

ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรบัพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทาง

เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กําหนดไวในประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรยีบเสียเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาด

เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธ์ิไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณดัีงตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชี

รายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบ

เสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิใหผูย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิท่ีจะไมรบัขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาว

ไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๕.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง

ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน

ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ

ที่เชื่อถือไดวาย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูย่ืนขอเสนอ

สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รบัฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับ

ราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ผูย่ืนขอเสนอดงักลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขา

ลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรบัการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือ

สมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                          ๕.๘     หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูย่ืนขอเสนอรายอื่นท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรฐัจัดซื้อ

จัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดบัผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูย่ืนขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ ๑๐ ที่

จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs 

                          ๕.๙     หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวา

ราคาต่ําสุดของผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจาง

จากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกลาว 

                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาตไิทยหรือ

นิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย 

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปน้ี 

                          ๖.๑     เงนิสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 

๓ วันทําการ 

                          ๖.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกัน

อิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา

ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 



                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และ

กําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓ งวด ดังน้ี 

                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอมตามรายการขอ ๑.๑ ? รายการขอ ๑.๔ อาคารเรอืนแถวนายทหาร

ประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๓๑ / ๓๕ ของหนวย ร.๗ เสร็จเรียบรอยแลวถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการ และสัญญา ใหแลวเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน 

                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอมตามรายการขอ ๑.๕ ? รายการขอ ๑.๘ อาคารเรอืนแถวนายทหาร

ประทวน ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๓๑ / ๓๕ ของหนวย ร.๗ เสร็จเรียบรอยแลวถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการ และสัญญา ใหแลวเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน 

                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ 

รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 

                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับ

การฝาฝนดงักลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของ

ราคางานจาง 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณ ีจะตองรบัประกันความ

ชํารดุบกพรองของงานจางที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดมิภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๐.    การจายเงินลวงหนา 

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางท้ังหมด แตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตร

รัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กอนการรับ

ชําระเงินลวงหนานั้น 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งน้ี ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผู

รับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรบัขนได

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวน

แตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาต

จากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรอือ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกันการย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสอืค้ําประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ

เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเตมิเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณทีี่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัตติามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัยดงักลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเตมิ 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอราย

อื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้ 

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือ

ผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 

๓ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 

                 ๑๓.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 



                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดย

เครงครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัตงิานแลวเสรจ็ตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผล

การปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว 

 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕ 


