
( ร่าง ) 

ประกาศกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓  
เรื�อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเรือนแถวนายทหาร

ประทวน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที� ๓๕ 

และหน่วยในพื �นที�จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีความประสงค์จะ ประกวด

ราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอ่มเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที� ๓๕ และหน่วยในพื �นที�จงัหวดั

อตุรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ

งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั �งนี �เป็นเงินทั �งสิ �น ๑๕,๕๘๕,๙๐๐.๐๐ 

บาท (สบิห้าล้านห้าแสนแปดหมื�นห้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน)  

                 ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทํา

สญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราวเนื�องจากเป็นผู้ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้

แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิุคคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่น

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานใน

กิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�

คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

กําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที�



ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอราคารายอื�น

ที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวาง

การแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่�

ยอมขึ �นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�

และความคุ้มกนัเช่นว่านั �น 

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบั

งานที�ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 

๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที�เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบั

หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓ เชื�อถือ 

                     ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" 

ต้องมีคณุสมบตัิดงันี � 

                     (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ 

กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ใน

เอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ

ร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักล่าว

สามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง

ของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้ 

                     (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ 

นิติบคุคลแต่ละนิติบคุคลที�เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วน

ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที�กิจการ

ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้

ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบั

หน่วยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการยื�นข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วม

ค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอได้ 

                     ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" 



หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันา

ธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) 

ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้อง

ลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับ

รายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 

ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 

                 ๑๔. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและ

จ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั �งซึ�งมีมลูค่าไม่เกิน

สามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๕. สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบั

งานที�ประกวดราคาไม่เกิน ๕ ปี 
 

                ผู้ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ระหว่าง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั �งแต่วนัที� ........................ 

ถึงวนัที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้ว

จนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.army๓.

mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์

หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 



                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียด

และขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที�

กรมบญัชีกลางกําหนดภายในวนัที� ........................ โดยกองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓จะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผ่านทางเว็บไซต์ 

http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� 

........................  
  

  
ประกาศ ณ วนัที�         พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะคํา  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคํา) 

รองแม่ทพัภาคที� ๓ ทําการแทน 

แม่ทพัภาคที� ๓ 

  

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอ

ราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแต่

วนัที�ซื �อเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  
 
  

 

สําเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ 

กองทพัภาคที� 3 
 

 ประกาศขึ �นเว็บวนัที� ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพั

ภาคที� 3 



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที� ........................  

การจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน ประจาํปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที� 

๓๕ และหน่วยในพื �นที�จังหวัดอุตรดิตถ์  

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทพัภาคที� ๓  

ลงวันที�         พฤศจกิายน ๒๕๖๐  
 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ซึ�งต่อไปนี �เรียกว่า "กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓" มีความประสงค์จะ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที� 

๓๕ และหน่วยในพื �นที�จงัหวดัอุตรดิตถ์ ณ เพื�อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กบักําลงัพลของหน่วย, รักษาอาคาร และ

ดํารงสภาพอาคารของ ทบ. ไว้ใช้งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัต่อไปนี � 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทั�วไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ �าประกนั  

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา  
   

   

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

  

                 ๒.    คุณสมบัติของผ้ยื�นข้อเสนอู   



                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว 

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบุคคลที�ผู้ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ 

กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิุคคลนั �นด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่าง

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ ยื�น�

ข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิและความคุ้มกนัเชน่ว่านั �น�  

                          ๒.๑๐     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕ 

ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจด็แสนเก้าหมื�นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคู่สญัญาโดยตรง

กบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ 

                                   ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี � 

                                   (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบติั

ครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่น

คณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ นิติบคุคลแต่ละนิตบิุคคลที�เข้าร่วมค้า

ทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที�กิจการร่วมค้าได้มี

ข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้า

เสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้าง

ของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้ 



                                   ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็น

นิติบคุคลต่อกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ ด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 

                          ๒.๑๔     ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละครั �งซึ�งมีมลูคา่ไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๕     สําเนาหนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบังานที�ประกวดราคาไม่เกิน ๕ ปี 

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติ

บคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 

พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใชนิ่ตบิุคคล ให้ยื�นสําเนาบตัร

ประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็น

หุ้นส่วน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนาสญัญาของ

การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ



ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบถ้วน ถกูต้อง

แล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ยื�น

ข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑) ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบอํานาจซึ�งติด

อากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �หากผู้ รับมอบอํานาจเป็น

บคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนุิติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั �น 

                                   (๒) หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓) สําเนาหนังสอืรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                        (๔) บญัชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จ้างซอ่มเรือนแถวนายทหารประทวน 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของของมณฑลทหารบกที� ๓๕ และหน่วยในพื �นที� จงัหวดัอตุรดิตถ์ ค่ายพิชยัดาบหกั อําเภอ

เมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ ซึ�งจะต้องแสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั �งกําไรไว้ด้วย 

                                  (๕) ผู้ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 

                                  (๖) ผู้ เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคมุงาน และคณุวฒุิไม่ตํ�ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธ

อยา่งน้อย ๑ คน โดยมีหนงัสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้องมีบตัรประกนัสงัคมกบัทางนิติบคุคลที�เสนอราคา และหรือ

สําเนาใบเสร็จแสดงการสง่เงินสมทบสาํหรับค่าจ้างเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ 

                                 (๗) ผู้ เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนงัสือรับรองความรู้

ความสามารถตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบตัรประกนัสงัคมกบัทางนิติบคุคลที�เสนอ

ราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้างเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ 

                                 (๘) บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว 

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไม่

ต้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้อง

ครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ยื�นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ 

PDF File (Portable Document Format) 



                          ๔.๒     ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจดัทําใบ

แจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคาเดียว โดย

เสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั �งนี � ราคารวมที�

เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนังสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวม

ทั �งสิ �นซึ�งรวมค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีอากรอื�น และค่าใช้จา่ยทั �งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่  ๑๘๐ วนั ตั �งแต่วนัเสนอราคาโดยภายใน

กําหนดยืนราคา ผู้ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนั

ลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัที�ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ให้เริ�มทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี�ถ้วน

และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวด

ราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์

ในวนัที� ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตาม

เวลาของระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

                                    เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื�นข้อเสนอและเสนอราคา

ใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF 

File (Portable Document Format) โดยผู้ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของ

เอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาให้แกก่องทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓ ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิอง

ผู้ยื�นข้อเสนอแต่ละรายวา่ เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หาก

ปรากฏว่าผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น คณะกรรมการฯ จะตดั

รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที�มีการ

พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะ

กรรมการฯ เชื�อว่ามีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราย

นั �นออกจากการเป็นผู้ยื�นข้อเสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิ �ง

งาน เว้นแต ่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น มิใช่เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่ว



และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

                          ๔.๘     ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี � 

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั �งปวง

ไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ยื�นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอย่างใดดงัตอ่ไปนี � จํานวน ๗๗๙,๒๙๕.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื�น

เก้าพนัสองร้อยเก้าสบิห้าบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจ่าย ซึ�งเป็นเชค็หรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั �นชําระ

ต่อเจ้าหน้าที�ในวนัที�ยื�นข้อเสนอ หรือก่อนวนันั �นไม่เกิน ๓ วนัทําการ 

                          ๕.๒     หนังสอืคํ �าประกนัอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการนโยบา

กําหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจกา

เงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที

ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนังสอืคํ �าประกนัขอ

บริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบัเอกสารดงักลา่วมาให้

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ตรวจสอบความถกูต้องในวนัที�........................ ระหว่าง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํ �าประกั

อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกันการเสนอราคา ให้ระบชืุ�อผู้ ยื�นข้อเสนอในหนังสอืคํ �าประกั

อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงันี � 

                          (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบุชื�อกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็นผู้ ยื�น

ข้อเสนอ 



                          (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ ให้ระบุชื�อผู้ เข้าร่วมค้ารายที�สญัญาร่วมค้า

กําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื�นข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ 

                          ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติ

บคุคลต่อกรมพัฒนาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี � กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะคืนให้ผู้ ยื�นข้อเสนอหรือผู้ คํ �าประกั

ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวด

ราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�คดัเลือกไว้ซึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้

ต่อเมื�อได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ ยื�นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว  

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี �ย 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � กองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓จะพิจารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะ

พิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อเสนอไม่

ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแต่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใช่สาระสําคญัและความแตกต่าง

นั �น ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจ

พิจารณาผ่อนปรนการตดัสทิธิผู้ยื�นข้อเสนอรายนั �น 

                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ สงวนสทิธิไม่พิจารณาข้อเสนอข� องผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่มีการ

ผ่อนผนั ในกรณีดงัต่อไปนี � 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ซื �อเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ที�

เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น 

                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผล



การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อเท็จจริงเพิ�มเติมได้ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีสทิธิที�จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไม่

เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ทรงไว้ซึ�งสทิธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรื

ราคาที�เสนอทั �งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลกิ การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสาํคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓เป็นเด็ดขาดผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้อง

ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั �ง กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ทิ �งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�

เชื�อถือได้ว่ายื�นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�น

มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด ําเนินงานต

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓ จะให้ผู้ยื�นข้อเสนอนั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไม่เป็นที�รับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีสทิธิ

ที�จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี �ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไมม่ีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ

ค่าเสยีหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้

ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือ

ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวาง

หลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ให้กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓ยดึถือไว้ในขณะทําสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่างใด ดงัต่อไปนี �  

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจ่าย ซึ�งเป็นเชค็หรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั �น ชําระ

ต่อเจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั �นไม่เกิน ๓ วนัทําการ 

                          ๗.๓     หนังสอืคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดั

ระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด 



                          ๗.๔     หนังสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจกา

เงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที

ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะจ่ายค่าจ้างซึ�งได้รวมภาษีมลูค่าเพิ�ม ตลอดจนภาษีอื�น ๆ และ

ค่าใช้จ่ายทั �งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็น จํานวน ๗ งวด ดงันี � 

                          งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ

๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๑.๑ และ ๑.๕ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว 

หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๒.๑ และ ๒.๓ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๔ / 

๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๓.๑ และ ๓.๒ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พนั.๗ ) 

ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๔.๑ และ ๔.๒ เสร็จเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ และสญัญา และผู้ ว่าจ้างได้รับมอบ

งานไว้เป็นที�ถกูต้องเรี ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั 

                          งวดที� ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ

๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๑.๒ และ ๑.๓ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว 

หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๒.๔, ๒.๕ และ ๒.๖ ซอ่มห้องแถวนายสบิ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข 

๒๘๔ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๓.๓, ๓.๔ และ ๓.๖ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ 

( ม.๒ พนั.๗ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๔.๓ และ ๔.๔ เสร็จเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ และสญัญา และผู้ว่า

จ้างได้รับมอบงานไว้เป็นที�ถกูต้องเร ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั 

                          งวดที� ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ

๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๑.๔ และ ๑.๖ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว 

หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๒.๗ และ ๒.๘ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๔ / 

๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๓.๕ และ ๓.๗ ซอ่มห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พนั.๗ ) 

ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๔.๕ และ ๔.๖ เสร็จเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ และสญัญา และผู้ ว่าจ้างได้รับมอบ

งานไว้เป็นที�ถกูต้องเรียบร้อยแล้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั 

                          งวดที� ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ

๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๑.๗, ๑.๘ และ ๑.๙ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ 

ครอบครัว หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๒.๙ และ ๒.๑๐ ซ่อมห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว 



หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๓.๘, ๓.๙ และ ๓.๑๐ ซอ่มห้องแถวนายสบิ จ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข 

๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พนั.๗ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๔.๗, ๔.๘ และ ๔.๙ เสร็จเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ 

และสญัญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นที�ถ ูให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั 

                          งวดที� ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ

๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๑.๑๑ ซ่อมห้องแถวนายสบิจ ุ๑๐ ครอบครัว 

หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๒.๑๒ ซ่อมห้องแถวนายสบิจ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.

๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๓.๑๒ ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พนั.๗ ) ตาม

วตัถปุระสงค์ข้อ ๔.๑๑ เสร็จเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ และสญัญา และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นที�

ถกูต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั 

                          งวดที� ๖ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังาน ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ

๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๑.๑๒ ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ๑๐ ครอบครัว 

หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๒.๑๓ ซ่อมห้องแถวนายสบิจ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.

๒ ) ตามวตัถปุระสงค์ข้อ ๓.๑๓ ซอ่มห้องแถวนายสบิจ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พนั.๗ ) ตาม

วตัถปุระสงค์ข้อ ๔.๑๒ เสร็จเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ และสญัญา และผู้ ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เป็นที�

ถกูต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั 

                          งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒๕ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบติังานทั �งหมด ให้แล้วเสร็จ

เรียบร้อยตามสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ รวมทั �งทําสถานที�ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือจะ

กําหนด ดงันี � 

                          ๙.๑     กรณีที�ผู้ รับจ้างนํางานที�รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อื�นทําอีกทอดหนึ�งโดยไม่ได้รับอนญุาตจาก

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะกําหนดคา่ปรับสาํหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงาน

จ้างช่วงนั �น 

                          ๙.๒     กรณีที�ผู้ รับจ้างปฏิบติัผิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็นรายวนั

เป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๐๘ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ซึ�งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนงัสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลา ไม่น้อย

กวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี

ดงัเดมิภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
 



                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื�อ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้รับอนมุติัเงินคา่

ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๑.๒   เมื�อกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลง

จ้าง ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจาก

ต่างประเทศ และของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วยการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงันี � 

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั 

นบัตั �งแต่วนัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เป็นของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

บรรทกุโดยเรืออื�นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจาก

ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�นที�มิใชเ่รือไทย ซึ�ง

จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้

บรรทกุโดยเรืออื�น 

                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทําสญัญาหรือข้อตกลงจ้าง

เป็นหนงัสือภายในเวลาที�กําหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือ

เรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนั การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) 

รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

                          ๑๑.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓สงวนสทิธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบ�

สญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � มีความขดัหรือแย้งกนัผู้ ยื�น

ข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวนิิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ คําวนิิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�น

ข้อเสนอไม่มีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ�มเตมิ 

                          ๑๑.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ ยื�น

ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ไม่ได้ 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรร

แตไ่ม่เพียงพอที�จะทําการจดัจ้างครั �งนี �ต่อไป 



                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัจ้างหรือที�ได้รับการคดัเลอืกมี

ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�น

ข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครั �งนี �ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวงซึ�งออกตามความ

ในกฎหมายว่าด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที� ค่างาน

ก่อสร้างลดลงหรือเพิ�มขึ �น โดยวิธีการตอ่ไปนี � 

                          ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณที�ใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อ

วนัที� ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาชว่ยเหลอืผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงที�ที�ระดบัที�กําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที�กําหนดไว้ในสญัญา 

หรือภายในระยะเวลาที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที�ได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 

   

   

                 ๑๓.    การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัติาม

หลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๔..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ้ประกอบการู  

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ สามารถนําผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�

ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั �งนี � หากผู้ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทํา

สญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ไว้ชั�วคราว 

  

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓  

        พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 

 


