
( ส ำเนำ ) 

ประกำศกองทัพบก โดย กองทัพภำคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงงำนซ่อมปรับปรุงอำคำรผู้ป่วยนอก หมำยเลข ๗๐๗/๕๙ ของ โรงพยำบำล 
ค่ำยจิรประวัติ (งบประมำณเงินรำยรับสถำนพยำบำลประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕) ด้วยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                                   -------------------------------------------- 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมปรับปรุงอาคาร
ผู้ป่วยนอก หมายเลข ๗๐๗/๕๙ ของ โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ (งบประมาณเงินรายรับสถานพยาบาลประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕) ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด
ราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยบาทถ้วน) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓เชื่อถือ 
                ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                      กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 
 



                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                     ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๔ 
สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระ
เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรอื 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ 

                อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓ 

  ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  

  

  

  

  

  
 

อ านาจ ศรีมาก  

(พลตรีอ านาจ ศรีมาก) 

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ท าการแทน 

แม่ทัพภาคท่ี ๓ 

  
 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง  

  

ยงยุทธ คุ้มแพทย์  

(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๔/๒๕๖๕ 

 



เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขที่  ๗๔/๒๕๖๕ 

การจ้างก่อสรา้งงานซ่อมปรบัปรุงอาคารผู้ปว่ยนอก หมายเลข ๗๐๗/๕๙ ของ โรงพยาบาลค่ายจริประวตัิ 
(งบประมาณเงนิรายรับสถานพยาบาลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕) 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 
ลงวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 
--------------------------------- 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓" มคีวาม
ประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งก่อสรา้ง งานซ่อมปรบัปรงุอาคารผู้ปว่ยนอก หมายเลข ๗๐๗/๕๙ ของ 
โรงพยาบาลค่ายจิรประวตัิ (งบประมาณเงนิรายรบัสถานพยาบาลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕) ณ โรงพยาบาล
ค่ายจิรประวัต ิต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวดันครสวรรค์ ดว้ยวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอยีด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 
                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา 
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์รว่มกนั 
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ 
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ 
                          ๑.๘   แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรือท าสัญญากับหนว่ยงาน
ของรฐัไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ่งถกูระบุชือ่ไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานและไดแ้จ้งเวียนชื่อให้เปน็ผู้
ทิ้งงานของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถึงนติิบคุคลที่ผู้ทิ้งงานเปน็
หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 



                          ๒.๗     เป็นนิตบิุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ดงักล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เข้ายื่นข้อเสนอใหแ้ก่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ หรือไม่เปน็ผู้กระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั้งนี ้
                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสิทธิห์รอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอไดม้คี าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงนิไมน่้อยกว่า ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมืน่ห้าพนับาทถว้น) และเปน็ผลงานที่เปน็
คู่สัญญาโดยตรงกับหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓เชื่อถือ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรปูแบบของ "กิจการรว่มค้า" ต้องมีคุณสมบตัิ ดังนี้ 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการก าหนดสดัส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลคา่ตามสัญญา
ของผู้เข้ารว่มคา้หลกัมากกวา่ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทกุราย 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก 
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เขา้รว่มค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                                   ส าหรับข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ไดก้ าหนดให้ผูเ้ข้าร่วมค้ารายใดเปน็ผู้เขา้รว่มค้าหลัก 
ผู้เข้ารว่มค้าทุกรายจะต้องมคีุณสมบตัิครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชญิชวน 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คอื 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบิุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทั้งรบัรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิุคคล หนังสอืบริคณห์สนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้
ถือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นติิบคุคล ให้
ยื่นส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเขา้เปน็หุน้ส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของผู้เปน็หุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผู้เป็นหุ้นสว่นที่มิไดถ้ือสญัชาติไทย พรอ้ม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ หรือ ใบทะเบียนการค้า 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม 



                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ่
๑ ครบถว้น ถูกต้องแลว้ ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารสว่นที ่๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอืน่กระท าการแทนให้แนบ
หนังสอืมอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบ
อ านาจ ทั้งนีห้ากผู้รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลนุิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 
                                   (๒)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสรา้ง ในวงเงนิไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๕,๐๐๐.- 
บาท (หนึง่ล้านห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และส าเนาสญัญาของหนังสือรับรองผลงานฉบบัที่ยื่น พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้าม)ี 
                                   (๔)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต่้องแนบในรปูแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถกูต้องแลว้ ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒) ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต่้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดงักล่าวในรปูแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องยืน่ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสน์ี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยนืยันตวัตนของผู้ยื่นขอ้เสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยืน่ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถว้นโดยไม่
ต้องยื่นใบแจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสรา้งในรปูแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหนว่ย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี ้ราคารวมทีเ่สนอจะต้องตรงกันทัง้ตวัเลขและตัวหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกัน ให้
ถือตวัหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคา่ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคา่ใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า  ๑๘๐ วนั ตั้งแตว่ันเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยนืราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคา
มิได ้



                          ๔.๓     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ ๑๒๐ 
วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รบัหนงัสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให้
เริ่มท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสญัญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนกิส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างภาครฐั
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการยืน่
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเปน็ผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์วา่ ก่อนหรือ
ในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามีการกระท าอันเป็นการขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่
๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นขอ้เสนอดังกลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เวน้แต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา
เห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผูร้ิเริม่ให้มกีารกระท าดังกล่าวและได้ให้ความรว่มมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 
                          ๔.๘     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไวด้ว้ยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลว้ไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธกีารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เปน็ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลติ
ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลติภายในประเทศ โดยย่ืนใหห้นว่ยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นบัถดั
จากวนัลงนามในสญัญา 



                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั้งนี้ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที ่๓ จะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไมถู่กต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามข้อ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถกูต้องตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะไม่รบัพิจารณาขอ้เสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น เวน้แต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่จะจ้างไม่ครบถว้น หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลท าให้เกดิการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผดิพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการ
ตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณดีังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายชือ่ผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชรีายชื่อผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ทางระบบจดัซื้อจดัจ้างดว้ยอิเล็กทรอนกิส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสห์รือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเตมิได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รบัราคา 
หรือไม่ท าสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
                          ๕.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาต่ าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรอือาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สดุแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเปน็ส าคญั และให้ถือว่าการตัดสนิของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓เป็นเดด็ขาดผู้ยื่นขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มไิด ้รวมทั้ง กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ทิ้งงาน ไมว่่า
จะเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอที่ได้รับการคดัเลือกหรอืไมก่็ตาม หากมีเหตุทีเ่ชื่อถอืได้ว่ายืน่ข้อเสนอกระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนติิบคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
 
 
 
 



                               ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นขอ้เสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อ
ไดว้่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่
เป็นทีร่ับฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธทิี่จะไมร่ับขอ้เสนอหรอืไมร่บัราคาของผู้ยื่นขอ้เสนอราย
นั้น ทัง้นี้ผู้ยืน่ข้อเสนอดังกลา่วไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ท่ี ๓ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือทีไ่ดร้ับการคดัเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรอืมีสว่นได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการ
แข่งขันอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น หรือเจา้หน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่า
กระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรัฐจัดซื้อจดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกลา่ว โดย
จัดเรียงล าดบัผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นขอ้เสนอราย
อื่นไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย 
                                    ผู้ยืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธติามวรรคหนึง่ ผู้เข้ารว่มค้าทุกราย
จะต้องเปน็ผู้ประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผูป้ระกอบการ SMEs แต่เปน็บุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติ
ไทยหรือนติิบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบคุคล
ธรรมดาที่มิได้ถอืสัญชาติไทยหรือนติิบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
หนว่ยงานของรัฐจดัซือ้หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่ือสญัชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
                                    ผู้ยืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธติามวรรคหนึง่ ผู้เข้ารว่มค้าทุกราย
จะต้องเปน็ผู้ประกอบการที่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่ือสญัชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรอืท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ภายใน ๗ วนั นับถัดจากวนัที่ได้รบั
แจ้ง และจะตอ้งวางหลักประกันสญัญาเปน็จ านวนเงินเท่ากับรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถอืไว้ในขณะท าสัญญาโดยใชห้ลักประกนัอย่างหนึง่อย่าง
ใด ดงัต่อไปนี ้
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เชค็หรื
อดราฟทน์ั้น ช าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวันท าสญัญา หรือกอ่นวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๖.๓     หนงัสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธกีารที่
กรมบญัชีกลางก าหนด 
 
 



                          ๖.๔     หนงัสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ไดร้ับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงนิทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือ
ค้ าประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบตัรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ผู้รบัจา้ง) พ้นจากข้อผกูพันตามสญัญาจ้างแลว้ 
                 ๗.    ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ 
                          กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจ่ายค่าจ้างซึง่ได้รวมภาษมีูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษอีื่น 
ๆ และค่าใช้จา่ยทั้งปวงแล้ว โดยถอืราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจา่ยเงนิเปน็ จ านวน ๓ งวด ดงันี ้
                          งวดที ่๑ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน ซ่อม
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก หมายเลข ๗๐๗ / ๕๙ งานปรับปรุงผนังด้านในอาคาร ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๑ 
งานปรับปรุงผนังด้านนอกอาคาร ตามวตัถปุระสงคข์้อ ๑.๒, งานปรับปรงุห้องศูนยต์รวจสุขภาพตาม
วัตถุประสงคข์้อ ๑.๓ ให้เสรจ็เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถว้นสมบรูณ์ ตามรายการและสัญญาจ้าง และผูว้่าจ้าง
ได้รบัมอบงานไว้เปน็การถูกต้องเรียบรอ้ยแลว้ ใหแ้ล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา 
(ภายในวันที่.....เดอืน..........พ.ศ.....) 
                          งวดที ่๒ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน ซ่อม
ปรับปรุงอาคารผู้ป่วยนอก หมายเลข ๗๐๗ / ๕๙ งานปรับปรุงพ้ืนชั้นสอง งานรือ้ถอนกระเบื้องเคลือบสกัด
พ้ืนผิวให้ขรุขระแล้วท าความสะอาดให้เรียบร้อย, งานซเีมนต์ปรบัระดบัพื้นผิว (CEMENT SELF LEVELING) 
หนา ๓ มม. (ก่อนปูกระเบื้องยาง) ตามวตัถุประสงค์ขอ้ ๑.๔ ใหเ้สร็จเรียบรอ้ย ถกูตอ้ง ครบถว้นสมบรูณ์ ตาม
รายการและสญัญาจ้าง และผู้ว่าจ้างไดร้ับมอบงานไว้เปน็การถูกต้องเรียบร้อยแลว้ให้แลว้เสร็จภายใน ๘๐ วัน 
นับถดัจากวันเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวนัที่.....เดือน..........พ.ศ.....) 
                          งวดที ่๓ (งวดสุดทา้ย) เป็นจ านวนเงนิในอตัราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ท า
การปรับปรุงอาคารผูป้่วยนอก หมายเลข ๗๐๗/๕๙ ปกูระเบื้องยางชนดิแผ่นขนาดไมน่้อยกว่า ๖" x ๓๖" และ
ปูกระเบื้องยางชนิดม้วน ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๔ และปฏิบัติงานสว่นทีเ่หลือทัง้หมด ใหแ้ล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามสญัญาหรือข้อตกลงจา้งเป็นหนังสอื รวมทัง้ท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบรอ้ย ถูกต้อง ครบถว้น
สมบูรณ ์ตามรายการและสญัญาจ้าง และผูว้่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นการถกูต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แลว้เสร็จ
ภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวันที่.....เดอืน..........พ.ศ.....) 
                 ๘.    อตัราคา่ปรับ 
                          ค่าปรบัตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี้ หรือขอ้ตกลงจ้าง
เป็นหนังสอืจะก าหนด ดงันี ้
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รบัจ้างน างานทีร่บัจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้อื่นท าอกีทอดหนึง่โดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ จะก าหนดค่าปรับส าหรบัการฝ่าฝืนดงักล่าวเปน็จ านวนร้อยละ 
๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจ้างช่วงนัน้ 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รบัจ้างปฏิบตัิผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดคา่
ปรับเป็นรายวนัเปน็จ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจา้ง 
 
 
 
 



                 ๙.    การรับประกนัความช ารดุบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ท าสญัญาจา้ง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือข้อตกลงจ้างเปน็หนังสอืแล้วแต่กรณ ีจะต้องรับประกันความช ารดุบกพร่องของงานจา้งที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไมน่้อยกว่า     ๒ ป ี นบัถดัจากวันที่กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดีังเดิมภายใน  ๗  วนั นับถัดจากวนัที่ได้รบัแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากงบประมาณเงินรายรับสถานพยาบาล
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้่อเมือ่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ได้รับ
อนุมตัิเงนิค่าก่อสร้างจากงบประมาณเงนิรายรับสถานพยาบาลประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
                          ๑๐.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คดัเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เปน็ผู้รับ
จ้าง และไดต้กลงจา้ง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์แล้ว ถา้ผู้รับจา้งจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของมาเพ่ืองาน
จ้างดงักล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศ และของนัน้ตอ้งน าเข้ามาโดยทางเรอืในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดนิอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเปน็ผู้
รับจ้างจะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แต่วนัทีผู่้รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืน่ได้ 
                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธเิช่นเดียวกับ
เรือไทยจากตา่งประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไดร้ับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คดัเลือกแลว้ ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเปน็หนังสอืภายในเวลาทีก่ าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓จะริบ
หลักประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค้ าประกัน การยืน่ข้อเสนอทันท ีและอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่
ด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
                          ๑๐.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิท์ี่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสญัญาหรอืข้อตกลงจ้างเปน็หนังสือใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของส านักงานอัยการสูงสดุ (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์นี ้มีความขัดหรอื
แย้งกนัผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องปฏิบัตติามค าวนิิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ค าวินิจฉัยดงักล่าวใหถ้ือ
เป็นที่สดุ และผู้ยืน่ข้อเสนอไม่มีสิทธเิรียกรอ้งคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๐.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณตี่อไปนี้
ได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรยีกร้องคา่เสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได ้
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไ่ด้รบัการจัดสรรเงนิที่จะใช้ในการจดั
จ้างหรอืได้รับจดัสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจดัจ้างครั้งนีต้่อไป 
 
 



                                   (๒)    มกีารกระท าที่เขา้ลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รบัการ
คัดเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครั้งนีต้่อไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที ่๓ หรอืกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสรา้ง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสรา้งตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณี
ที่ ค่างานกอ่สร้างลดลงหรอืเพิ่มขึ้น โดยวธิีการต่อไปนี ้
                          ตามเงือ่นไข หลกัเกณฑ์ สูตรและวธิีค านวณที่ใช้กบัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมติ
คณะรฐัมนตรเีมื่อวันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสอืส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดบัที่ก าหนดไวใ้นวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลาทีก่องทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ไดข้ยายออกไป โดยจะใช้สูตรของ
ทางราชการทีไ่ดร้ะบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมอืช่าง 
                          เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คดัเลือกผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดให้เป็นผูร้ับจ้างและได้
ตกลงจา้งก่อสร้างตามประกาศนีแ้ล้ว ผู้ยื่นขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏิบตัิงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมแีละใช้ผู้มวีุฒบิัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบันการศกึษาที่ ก.พ. 
รับรองให้เข้ารบัราชการได ้ในอัตราไม่ต่ ากวา่ร้อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะตอ้งมีจ านวนช่างอย่างนอ้ย ๑ 
คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังตอ่ไปนี้ 
                          ๑๒.๑    ช่างเชื่อมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๒    ช่างตดิตั้งและเดนิสายไฟฟ้าภายใน จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๓    ช่างไมแ้ละชา่งเหล็ก (ก่อสร้าง) จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๔    ช่างทอ่และสุขภัณฑ์ จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๕    ช่างก่ออิฐ จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๖    ช่างฉาบปูน จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๗    ต้องมีช่างและกรรมกรท างานประจ าอย่างน้อยวนัละ ๕ คน 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ดร้ับการคดัเลือกให้เป็นผู้รบัจ้างต้อง
ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครดั 
                 ๑๔.    การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                          กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถน าผลการปฏิบัตงิานแลว้เสร็จตามสญัญาของผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลอืกให้เปน็ผู้รบัจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รบัการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงับการยืน่
ข้อเสนอหรอืท าสัญญากบักองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชัว่คราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ 


