
( ร่าง ) 

ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  
            เรื่อง   ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

                     ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ และหน่วยในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค์ 

                     ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
                                              ------------------------------------- 
                 กองทัพบก   โดย  กองทัพภาคที่ ๓      มคีวามประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุง
เรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ และหน่วยในพ้ืนที่
จังหวัดนครสวรรค์ (กรมทหารราบที่ ๔,   กองพันทหารปืนใหญท่ี่ ๔  กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔   และ   
กองพันทหารช่างที่ ๔  กองพลทหารราบที่ ๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลาง
ของงานซ่อมในการประกวดราคาครั้งน้ี เป็นเงินทั้งสิ้น    ๑๒,๙๓๕,๗๐๐.- บาท    (สิบสองล้านเก้าแสน 
สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
                 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ช่ัวคราวเน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงาน 
เป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
น้ันด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนขอ้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืไม่เป็นผู้ 
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เช่ือถือ 
                     ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
 
 
 



                     (๑) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา 
ในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคา้ดังกล่าวสามารถนําผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ 
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณอั์กษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการร่วมค้าน้ัน
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการร่วมค้าที่ย่ืน 
ข้อเสนอได้ 
                     ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๕. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) ผู้เสนอราคาต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือ
รับรองจากสภาวิศวกร  และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสําเนาใบเสร็จ
แสดงการส่งเงินสมทบสําหรบัค่าจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร 
อย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา 
ฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการ 
ส่งเงินสมทบสาํหรับค่าจ้างเดือน  ตุลาคม ๒๕๖๐ 

                ผูย่ื้นข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔  
ในวันและเวลาราชการ 
 
 



                ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ........................ โดย กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะ
ช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  
  

  ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  
  
  
  
   

    (ลงช่ือ) พลตรี ฉลองชัย   ชัยยะคํา 
                     ( ฉลองชัย   ชัยยะคํา )   

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน 
แม่ทัพภาคที่ ๓ 

 
 
  

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ........................  

การจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ และหน่วยในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  
ลงวันที่         พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓"  
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารช้ันประทวน 
ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๑ และหน่วยในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ณ  
ค่ายจิรประวัติ ตําบลนครสวรรค์ออก อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ 
                          ๑.๓     สญัญาจ้างทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ  
(Bill of Quantities) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ื้นขอ้เสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือ 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล 
ที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ 
นิติบุคคลน้ันด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลา่ว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอ ให้แก่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี   
 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสี่แสนบาทถ้วน)  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย  
กองทัพภาคที่ ๓ เช่ือถือ 
                                   ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังน้ี 
                                   (๑) กรณทีี่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่กิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ 
เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถ 
นําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณทีี่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคล 
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสาร 
ประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร
กําหนดให้ผู้เขา้ร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ  
และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสรา้งของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว 
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า  
กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)   
ของกรมบัญชีกลาง  ตามท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 



                          ๒.๑๔     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑)  
ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา  
อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร  และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่ 
เสนอราคาและหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาํหรับค่าจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้เสนอราคา
ต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย ๒ คน  โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคล 
ที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 

                               ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ใหย่ื้นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การ 
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้าม)ี  และ
บัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล 
ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ 
ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณผีู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ย่ืนสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารสว่นที่ ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
 
 
 
 



                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและ 
ผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ี หากผู้รบัมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่าน้ัน 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปรมิาณงานและราคา ซ่อมปรับปรุง
เรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ มทบ.๓๑ ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 

                                    (๕)   แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) 
                                    (๖)   หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร และ 
บัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรบัค่าจ้าง
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                                   (๗)   หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และ 
บัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรบัค่าจ้าง
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 

                                   (๘)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                   ทั้งน้ี เมื่อผู้ย่ืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคา 
ตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว
และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย   หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้าย 
ใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากร
อ่ืน และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วัน  
ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และ 
จะถอนการเสนอราคามิได้ 



                          ๔.๓     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 
๑๘๐ วัน นับถดัจากวันลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย  
กองทัพภาคที่ ๓ ให้เริม่ทํางาน  
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง 
ย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๕     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกสใ์นวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                    เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการ 
ย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา  
แล้วจึงส่งข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนคณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า  
ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
และ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มกีารกระทํา
ดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ย่ืนขอ้เสนอต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการ 
เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 

 
 



                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้  
จํานวน ๖๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรอืก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนาํเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอทีย่ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืน
ข้อเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ์ ดังน้ี 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้ผู้ย่ืน
ข้อเสนอหรือผูค้้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ 
ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
 
 



                          ๖.๓     หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน 
การย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่าง
น้ัน ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนขอ้เสนอรายน้ัน 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืน
ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์างระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ของ กองทัพบก โดย  
กองทัพภาคที่ ๓ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายอ่ืน 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มสีทิธิ 
ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิธิที่จะไม่รับข้อเสนอ  
ไม่รับราคา หรอืไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจรงิดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 

                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคาตํ่าสุด หรือ
ราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาทีเ่สนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และใหถ้ือว่าการตัดสิน
ของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุ 
ที่เช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือ 
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่า 
ไม่อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผู้้ย่ืนข้อเสนอนัน้ช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทาํให้
เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ ์ 
หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา
ของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ทั้งน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ  
จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

 



                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิก 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการ 
ประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ื้นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา 
หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา    
ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทําขอ้ตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให ้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์น้ัน ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส ์
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทยตามรายช่ือบริษัทเงินทุนทีธ่นาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะ 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษี
อ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น  
จํานวน ๕ งวด ดังน้ี 
                          งวดที่ ๑ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมเปลี่ยนเสา, เปลี่ยนโครงหลงัคา, เปลี่ยนกระเบ้ืองมุงหลังคา, ปรับปรุงพ้ืนที่
ใช้สอยด้านหน้าอาคาร, อาคารหมายเลข ๑๐๓ / ๑๓ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๑๐ และ อาคาร
หมายเลข ๔๑๒ / ๑๓ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๑๐ เสรจ็เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามรายการ และสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง ให้แลว้เสร็จภายใน 
๑๘๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ซ่อมเปลี่ยนเสา, เปลี่ยนโครงหลงัคา, เปลี่ยนกระเบ้ืองมุงหลังคา, ปรับปรุงพ้ืนที่
ใช้สอยด้านหน้าอาคาร, อาคารหมายเลข ๔๑๖ / ๑๓ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓.๑ และ อาคารหมายเลข 
๒๒๘ / ๐๕ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๔.๑, ๔.๒, ๔.๑๐ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการ 
และสญัญา และผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 
 



                          งวดที่ ๓ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องครัวหลังบ้าน (ยกเว้นวัสดุผิวพ้ืน) ทําฝ้าเพดาน เปลี่ยนพ้ืนไม้ อาคาร
หมายเลข ๑๐๓ / ๑๓ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๑.๓, ๑.๔, ๑.๑๑ และ อาคารหมายเลข ๔๑๒ / ๑๓ ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ ๒.๓, ๒.๔, ๒.๑๑ เสรจ็เรยีบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการ และสญัญา และ
ผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง ให้แลว้เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงห้องครัวหลังบ้าน (ยกเว้นวัสดุผิวพ้ืน) ทําฝ้าเพดาน เปลี่ยนพ้ืนไม้ อาคาร
หมายเลข ๔๑๖ / ๑๓ ตามวัตถุประสงค์ข้อ ๓.๒ และ อาคารหมายเลข ๒๒๘ / ๐๕ ตามวัตถุประสงค์ข้อ 
๔.๓, ๔.๔, ๔.๖, ๔.๑๑ เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการ และสญัญา และผู้ว่าจ้างได้
ทําการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราคา่ปรับ 

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี  
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกําหนด ดังน้ี 

                          ๙.๑     กรณีที่ผู้รับจา้งนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวน 
ร้อยละ ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 

                          ๙.๒     กรณีที่ผู้รับจา้งปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสรา้ง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑  
จะกําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอ่ง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุ 
ในข้อ ๑.๓ หรอืข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแลว้แต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้าง 
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  
ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ๓
ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๑.๒   เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้คัดเลือกผู้ย่ืนขอ้เสนอรายใดให้เป็น
ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของ 
มาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทย
เดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  
ผู้ย่ืนข้อเสนอซึง่เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 



                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  
ให้บรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลอืกแล้ว  
ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย  
กองทัพภาคที่ ๓ จะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน  
การย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็น
ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด 
(ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี มีความ 
ขัดหรือแย้งกันผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ ผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี
ต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไม่ได้ 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไ่ด้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการ
จัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่นได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทํา
การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหาย
แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรบัราคาคา่งานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ 
ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ 
ตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓   ได้ขยายออกไป  
โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
   

   



                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย่ื้นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๔..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสญัญา
ของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืน
ข้อเสนอหรือทาํสัญญากับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ช่ัวคราว 
 

                                                                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
  
                                        (ลงช่ือ) พันเอก ยงยุทธ   คุ้มแพทย์  

        พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 


