
( ร่าง ) 

ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  
           เรื่อง   ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑        
                   ของ มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ (แผนจัดหาท่ี ๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์        
                   (e-bidding)  
                    กองทัพบก    โดย   กองทัพภาคที่ ๓   มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุง
เรือนแถวนายทหารประทวน   ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ของ   มณฑลทหารบกที่ ๓๙   (แผนจัดหาที่ ๑)  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)  ราคากลางของงานซ่อมในการประกวดราคาครัง้นี ้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑,๐๙๘,๑๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิ
ดังต่อไปนี ้
 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                 ๑.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓.  ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ 

                 ๔.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐั       
ไว้ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง   ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖.  มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บรหิารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗.  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ดงักล่าว 

                 ๘.  ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร์่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง    
ไม่เกิน ๕ ป ีในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที ่กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เช่ือถือ 
                       ผู้ยื่นข้อเสนอทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
                       (๑) กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม "กจิการร่วม
ค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกอ่สร้าง กจิการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผูเ้ข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 

                                                       /(๒) กรณี . . .  
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                       (๒) กรณีที่กจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแตล่ะนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา     เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผูเ้ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็น
ผู้รบัผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัชและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์     กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                       ทั้งนี้  "กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่  หมายความว่า    กิจการร่วมค้าทีจ่ด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รบัคัดเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รบัคัดเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

                ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑) ผูเ้สนอราคาต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือ
รับรองจากสภาวิศวกร  และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือส าเนาใบเสรจ็แสดง
การสง่เงินสมทบส าหรับค่าจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ผูเ้สนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร อย่าง
น้อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพฒันาฝมีือแรงงาน 
และต้องมีบัตรประกันสังคมกบัทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือส าเนาใบเสรจ็แสดงการส่งเงินสมทบ
ส าหรับค่าจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์  
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ 
 
 
 

/ผูส้นใจ . . . 
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                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเกีย่วกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ผ่านทางอเีมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันที่ ........................ โดย กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะช้ีแจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ..................  
  

  ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

  
  

  

  

  

  
 

Rr  (ลงช่ือ) พลตรี ฉลองชัย   ชัยยะค า 
                     ( ฉลองชัย   ชัยยะค า ) 

รองแมท่ัพภาคที่ ๓ ท าการแทน 
แม่ทัพภาคที่ ๓ 

  
 

  

 
 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ และ
เอกสารสว่นท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



( ร่าง ) 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสรา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่ ........................  
           การจ้างซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ                
                                     มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ (แผนจัดหาท่ี ๑) 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  
ลงวันท่ี         พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 
                  กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคที่ ๓   ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  "กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓" 
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑  
ของ  มณฑลทหารบกที่ ๓๙  (แผนจัดหาที่ ๑)    ณ   ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  ต าบลบ้านคลอง  
อ าเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค้ าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการค านวณราคากลางงานกอ่สร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ช่ัวคราว  เนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJErzVHEa0%2Fs9qMoEnsqySdSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจง้เวียนช่ือใหเ้ป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่  ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                          ๒.๑๐   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ไม่เกิน ๕ ป ีในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)  และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชนที่  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เช่ือถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า"  ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีทีก่ิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่  กิจการร่วมค้าจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกอ่สร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผูเ้ข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานกอ่สร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีทีก่ิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแตล่ะนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ 
ในกรณีที่กจิการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อกัษรก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผูร้ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ   และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบยีนเปน็นิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กจิการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ได้รบัคัดเลอืกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 
 
 
 
 
 



                          ๒.๑๔      ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรบัรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑) ผู้เสนอราคา
ต้องมีวิศวกรควบคุมงาน  และคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน  โดยมีหนังสือ
รับรองจากสภาวิศวกร และต้องมบีัตรประกันสงัคมกบัทางนติิบุคคลที่เสนอราคาและหรือส าเนาใบเสรจ็แสดง
การส่งเงินสมทบส าหรบัค่าจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟา้ภายในอาคารอยา่งน้อย 
๒ คน โดยมีหนงัสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมอืแรงงาน  และ
ต้องมบีัตรประกันสงัคมกบัทางนิติบุคคลทีเ่สนอราคา  และหรอืส าเนาใบเสรจ็แสดงการสง่เงินสมทบส าหรบัค่าจ้าง
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไดร้ับคัดเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้   ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด    ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ  ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรบัรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหส์นธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ  ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้าม)ี 
และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผูเ้ปน็หุน้ส่วน หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทางของผูเ้ปน็หุน้ส่วนทีม่ิได้ถือสญัชาติไทย 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้
ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  หรือ (๒)  ของผู้ร่วมค้า  แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้   เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิสจ์ะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผู้ยืน่ข้อเสนอไม่ตอ้งแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 
 



                          ๓.๒    สว่นท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบั
มอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผูร้บัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเปน็ผูท้ีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่น้ัน 
                                   (๒)  หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)  ส าเนาหนังสือรบัรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)  บัญชีรายการก่อสร้างหรอืใบแจ้งปรมิาณงานและราคา  ซ่อมปรับปรงุ
เรือนแถวนายทหารประทวน  ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๑ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ (แผนจัดหาที่ ๑) 
ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดอุุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                   (๕)  แบบแสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) 
                                   (๖)  หนังสือรบัรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร  และบัตรประกันสังคม
กับทางนิติบุคคลทีเ่สนอราคา  และหรอืส าเนาใบเสรจ็แสดงการสง่เงินสมทบส าหรบัค่าจ้างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                                   (๗)  หนังสือรบัรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝมีือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร จากคณะกรรมการส่งเสริมการพฒันาฝีมอืแรงงาน  และบัตร
ประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา  และหรอืส าเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบส าหรบัค่าจ้าง
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                                  (๘)  บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)  โดยไม่ต้องแนบในรปูแบบ  PDF File 
(Portable Document Format) 
                                 ทั้งนี้  เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒)  ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒  ดังกล่าวในรปูแบบ  PDF File 
(Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์นี้  โดยไม่มเีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน   พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของ    ผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม     
ข้อ ๑.๒ พร้อมจัดท าใบแจง้ปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
                          ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว  
โดยเสนอราคารวม  หรอืราคาต่อหน่วย  หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน  ให้ถือตัวหนงัสือ
เป็นส าคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอื่น  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
                          ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได ้
                          ๔.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ไม่เกิน ๑๕๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวันที่ได้รบัหนงัสอืแจ้งจาก กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ให้เริ่ม
ท างาน  
 



                          ๔.๔   ก่อนเสนอราคา  ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสญัญา  แบบรปู  และรายการ
ละเอียด ฯลฯ   ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนทีจ่ะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอเิลก็ทรอนกิส์ 
                          ๔.๕   ผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนกิส์ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  
                                  เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบัเอกสารการยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรปูแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format)  โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจ่ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์
                          ๔.๗   คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่  หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจาก
การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มผีู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)  
และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่   กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓  จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น    มิใช่เป็นผู้รเิริม่ให้มกีารกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณา
ของ  กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ 
                          ๔.๘    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                  ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลกัประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน 
๕๖๔,๔๕๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นสี่พันสีร่้อยห้าสบิบาทถ้วน) 
                          ๕.๑    เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 



                          ๕.๒    หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔    หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงนิทุนหรอืบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท์ี่ได้รบัอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                             กรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายหรอืพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสอืค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรอืบริษัทเงนิทุนหลักทรพัย์  มาวางเป็นหลักประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่
ต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                             กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ  "กิจการร่วมค้า"  ประสงค์จะใช้
หนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา    ให้ระบุช่ือผู้ยื่น
ข้อเสนอในหนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  ให้ระบุช่ือกจิกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุช่ือผูเ้ข้าร่วมค้าราย
ที่สัญญาร่วมค้าก าหนดใหเ้ป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนใหผู้้ยื่น
ข้อเสนอหรอืผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่   กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓  ได้พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบรอ้ยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลอืกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรอืผู้ยื่น
ข้อเสนอได้พน้จากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลกัประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑    การพจิารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้       
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  
                          ๖.๒    การพจิารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ                
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓    หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒   หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกตอ้ง  หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว  คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน  
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น    ไม่มีผลท าให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย   คณะกรรมการฯ  อาจพจิารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 



                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังตอ่ไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูร้ับเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ทางระบบจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมผีลท าใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๖.๕    ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิธิให้  
ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมได้ กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓  มีสิทธิทีจ่ะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รบั
ราคา หรือไมท่ าสัญญา หากข้อเทจ็จริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                          ๖.๖    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไม่รบัราคาต่ าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เป็นเด็ดขาดผู้ยืน่ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต   เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเทจ็ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                          ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอื
กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓  จะใหผู้้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ท าใหเ้ช่ือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใ์ห้เสรจ็สมบรูณ์  หากค าช้ีแจงไม่เป็นที่รบัฟังได้ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอหรือไมร่ับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทัง้นี้ผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรอืค่าเสียหายใดๆ จาก  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิก
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์  หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวด
ราคาหรือที่ได้รบัการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน  หรอืมสี่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่า
กระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสรา้ง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง 
และจะต้องวางหลักประกันสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕  ของราคาค่าจ้างทีป่ระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ 
ให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  
                          ๗.๑   เงินสด 
                          ๗.๒   เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่จ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสญัญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 



                          ๗.๓   หนังสอืค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  หรือจะเป็นหนงัสือค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๗.๔   หนังสอืค้ าประกันของบริษัทเงนิทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์ที่ได้รบัอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนงัสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้  โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจา่ยเงิน 
                         กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ 
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๓ งวด ดังนี้ 
                         งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘๑  ของค่าจ้าง  เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏิบัตงิาน   
เมือ่ผูร้บัจา้งได้ท าการซ่อมปรับปรงุเรอืนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ๓๒๓ / ๐๐  ซ่อมปรบัปรุงตัวอาคาร 
ตามข้อ ๑.๑, ๑.๒, ๑.๓, ๑.๔, ๑.๕, ๑.๖, ๑.๗, ๑.๘, ๑.๙, ๑.๑๐, ๑.๑๑ และ ๑.๑๒,  ซ่อมปรบัปรุงเรือนแถว
นายทหารประทวน  หมายเลข ๓๒๑ / ๐๐   ซอ่มปรบัปรงุตวัอาคาร  ตามขอ้ ๒.๑, ๒.๒, ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕, ๒.๖, 
๒.๗, ๒.๘, ๒.๙, ๒.๑๐, ๒.๑๑ และ ๒.๑๒ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ เสรจ็เรียบร้อย ถูกตอ้ง ครบถ้วนสมบรูณ์ 
ตามรายการและสญัญาและผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรยีบรอ้ยแล้ว ให้แล้วเสรจ็
ภายใน ๑๕๐ วัน 
                         งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงาน     
เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการซ่อมปรบัปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข ๓๒๓ / ๐๐  ซ่อมปรับปรงุห้องครัว
หลังบ้าน ตามข้อ ๑.๑๔, ๑.๑๕, ๑.๑๖, และ ๑.๑๗,  ซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน หมายเลข 
๓๒๑ / ๐๐ ซ่อมปรับปรงุห้องครัวหลังบ้าน ตามข้อ ๒.๑๔, ๒.๑๕, ๒.๑๖ และ ๒.๑๗ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๙ 
เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามรายการและสญัญาและผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็น
การถูกต้องเรียบรอ้ยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน 
                         งวดสุดท้าย  เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๕  ของค่าจ้าง  เมื่อผู้รบัจ้างได้ปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ให้แล้วเสรจ็เรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ  รวมทัง้ท าสถานที่ก่อสร้างใหส้ะอาด
เรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                         ค่าปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์นี้  หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนงัสอืจะก าหนด ดังนี ้
                         ๙.๑  กรณีที่ผูร้ับจ้างน างานที่รบัจ้างไปจ้างช่วงใหผู้้อื่นท าอกีทอดหนึ่งโดยไม่ได้รบัอนญุาต
จาก  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๐.๐๐ 
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                         ๙.๒  กรณีทีผู่้รบัจา้งปฏิบัตผิิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนอืจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรบั
เป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๐๙ ของราคางานจ้าง 
                  
 
 



                 ๑๐.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพรอ่งของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า  ๒ ป ี นับถัดจากวันที่  กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ได้รับมอบงาน โดยต้องรบี
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.  ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                         ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรบังานจ้างครั้งนี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้รับ
อนุมัติเงินค่ากอ่สร้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                          ๑๑.๒  เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง 
และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเข้ามาโดยทางเรอืในเสน้ทางที่มเีรือไทยเดนิอยู่ และสามารถ
ใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เปน็ผูร้บัจา้งจะตอ้ง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออื่นได ้
                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสีิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า  ให้บรรทุกสิ่งของนั้น  โดย
เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รบัอนญุาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง  กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ ได้คัดเลอืกแล้ว ไม่ไปท าสญัญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  จะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน่ (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ  
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรอื
ข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสอืใหเ้ปน็ไปตามความเหน็ของส านักงานอัยการสงูสดุ (ถ้าม)ี 
 
 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ ค าวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเตมิ 
                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้
ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไม่ได้ 
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินทีจ่ะใช้ในการจัด
จ้างหรือได้รบัจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดจ้างครัง้นี้ต่อไป 
 



                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรอืที่ได้รบัการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา  หรอืส่อว่ากระท าการทจุริตอื่นใดใน
การเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่  กองทพับก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณีที่ 
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี ้
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม ๒๕๓๒   เรื่อง   การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙  ลงวันที่  ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา  (สูตรค่า K)  จะต้องคงที่ทีร่ะดบัที่ก าหนดไว้ในวันแล้วเสรจ็ตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กองทพับก โดย กองทัพภาคที ่๓ ได้ขยายออกไป  โดยจะใช้สูตร
ของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการกอ่สร้าง ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูร้ับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทีก่ฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๔.   การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสญัญาของ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลอืกใหเ้ป็นผู้รบัจ้างเพือ่น ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 
                          ทั้งนี้  หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรอืท าสญัญากบั  กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ไว้ช่ัวคราว 
 
                                                               กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓  
  
                                                       (ลงช่ือ)  พันเอก ยงยุทธ   คุ้มแพทย์ 

  
                                          พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 


