
( ร่าง ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที� ๓  

เรื�อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั �นประทวนของ กรมทหารม้าที� ๒ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั �น

ประทวนของ กรมทหารม้าที� ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด

ราคาครั �งนี �เป็นเงินทั �งสิ �น ๓,๘๕๒,๑๐๐.๐๐ บาท (สามล้านแปดแสนห้าหมื�นสองพนัหนึ�งร้อยบาทถ้วน)  

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราวเนื�องจากเป็นผู้ ที�

ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�

ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงานของหนว่ยงานของรัฐใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิตบิคุคลที�ผู้ทิ �งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มี

อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

กําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มี�

คําสั�งให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเชน่ว่านั �น�  

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไม่

น้อยกวา่ ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนที�กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ 

                     ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี � 

                     (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�



กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง 

กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้า

ประกวดราคาได้ 

                     (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้อง

มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที�กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่ง

ผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงาน

ของรัช และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอได้ 

                     ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

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

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้อง

ครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๔. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั �ง

ซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๕. สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างไมเ่กิน ๕ ปี 
 

                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� 

........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่นทางระบบจดัซื �อ

จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตั �งแตว่นัที� ........................ ถึงวนัที� ........................ โดยดาวน์

โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนั

เสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม

ทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายงั กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนดภายในวนัที� 

........................ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะชี �แจงรายละเอียดดงักล่าวผา่นทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th 



และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................  
  

  ประกาศ ณ วนัที�         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะคํา  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคํา) 

รองแมท่พัภาคที� ๓ ทําการแทน 

แมท่พัภาคที� ๓ 

  

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที� ๑ และเอกสารสว่นที� ๒) ในระบบ 

e-GP ได้ตั �งแตว่นัที�ซื �อเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  
 
  
 

สําเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3  

 ประกาศขึ �นเว็บวนัที� ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที� ........................  
การจ้างก่อสร้างปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั�นประทวนของ กรมทหารม้าที� ๒  

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที� ๓  

ลงวันที�         พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกวา่ "กองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั �นประทวนของ 

กรมทหารม้าที� ๒ ณ คา่ยพิชยัดาบหกั ตําบลทา่เสา อําเมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทั�วไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ �าประกนั  
   

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา  
   

   

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of 

Quantities) 

  



                 ๒.    คุณสมบัตขิองผ้ยื�นข้อเสนอู   

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบั

หนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้แจ้งเวียน

ชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�ง

รวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการ

ดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบาย

การจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�น

ข้อเสนอให้แก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาล�

ไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเชน่ว่านั �น�  

                          ๒.๑๐     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไมน้่อยกว่า ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ�งล้าน

เก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน

เอกชนที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ 

                                   ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมี

คณุสมบตั ิดงันี � 

                                   (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการร่วม

ค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอ

ราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้า



ดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ

ร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิตบิคุคล

แตล่ะนิติบคุคลที�เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ใน

เอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีที�กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคา

กบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ

ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้ 

                                   ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ 

กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบ

จดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) 

ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

                          ๒.๑๔     ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่น

บญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ย

เป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๕     สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�

ประกวดราคาจ้างไมเ่กิน ๕ ปี 

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ 

                         ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนา

หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) 



พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใชน่ิติ

บคุคล ให้ยื�นสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็น

หุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของ

ผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วม

ค้า ให้ยื�นสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วม

ค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิ�ม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคา

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชี

เอกสารสว่นที� ๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง

บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสาร

สว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑) ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้

แนบหนงัสือมอบอํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบ

อํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนุิติ

ภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั �น 

   

                                   (๒) สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๓) บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จ้างซอ่ม

ปรับปรุงอาคารเรือนแถวนายทหารชั �นประทวน ของกรมทหารม้าที� ๒ คา่ยพิชยัดาบหกั อําเภอ



เมืองอตุรดิตถ์ จงัหวดัอตุรดิตถ์ ซึ�งจะต้องแสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภท

ตา่งๆ รวมทั �งกําไรไว้ด้วย 

                                   (๔) ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด (บช.๑) 

                                   (๕) ผู้ เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคมุงาน และคณุวฒุิไมต่ํ�ากวา่ภาค

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอยา่งน้อย ๑ คน โดยมีหนงัสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้องมี

บตัรประกนัสงัคมกบัทางนิติบคุคลที�เสนอราคา และสําเนาใบเสร็จแสดงการสง่เงินสมทบ

สําหรับคา่จ้างเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ 

                                  (๖) ผู้ เสนอราคาต้องมีชา่งสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอยา่งน้อย ๒ คน 

โดยมีหนงัสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพฒันาฝีมือ

แรงงาน และต้องมีบตัรประกนัสงัคมกบัทางนิติบคุคลที�เสนอราคา และสําเนาใบเสร็จแสดงการ

สง่เงินสมทบสําหรับคา่จ้างเดือนตลุาคม ๒๕๖๐ 

                                  (๗) บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

  

                                   ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสาร

สว่นที� ๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชี

เอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ 

ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � โดยไมมี่

เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตน

และทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคา

ตามข้อ ๑.๒ พร้อมจดัทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั �ง

เดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�



ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั �งนี � ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนงัสือ 

ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่

ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๑๘๐ วนั ตั �งแต่

วนัเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และ

จะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่

เกิน ๑๒๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓ ให้เริ�มทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และ

รายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั �งหมดเสีย

ก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที� ........................  ระหวา่ง

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

ของระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

                                    เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสาร

การยื�นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ

ไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนั

การเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาให้แกก่องทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓ ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะ

ดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์

ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้

ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�น

ข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า 

ก่อนหรือในขณะที�มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวาง

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อว่ามีการกระทําอนัเป็นการ



ขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นออกจาก

การเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอ

ดงักลา่วเป็นผู้ทิ �งงาน เว้นแต ่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะพิจารณาเหน็ว่าผู้ ยื�นข้อเสนอ

รายนั �น มิใชเ่ป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การ

พิจารณาของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

                          ๔.๘     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี � 

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ 

(ถ้ามี) รวมคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา 

ตามวนั เวลา ที�กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการ

เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๓     หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�น

หลกัฐานการยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ 

๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอ

ของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแตผู่้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ในสว่นที�มิใชส่าระสําคญัและความแตกตา่งนั �น ไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้

ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการ



ตดัสิทธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น 

                          ๕.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓สงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้�

ยื�นข้อเสนอโดยไมมี่การผ่อนผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื �อ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓ 

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่

ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓ มีสิทธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อเท็จจริงเพิ�มเตมิได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓มีสิทธิที�จะ

ไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

                          ๕.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ

หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือ

ขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยไมพ่ิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็น

สําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓เป็นเดด็ขาดผู้ ยื�นข้อเสนอจะ

เรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั �ง กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ทิ �งงาน ไมว่า่จะ

เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่ยื�นข้อเสนอกระทํา

การโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื�นมา

เสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไ

วา่ไมอ่าจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั �นชี �แจง

และแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 



มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี �ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไมมี่

สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ อาจประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�

ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ยื�น

ข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น 

หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบ

สญัญา ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงิน

เทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองทพับก โดย กองทพัภาค

ที� ๓ยดึถือไว้ในขณะทําสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี �  

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซ็นสั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�ที�

ใช้เช็คหรือดราฟท์นั �น ชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 

                          ๖.๓     หนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ �าประกั

อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รั

อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ �าประกนัตามประกาศขอ

ธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ 

โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดั

ระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะจา่ยคา่จ้างซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม 

ตลอดจนภาษีอื�น ๆ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการ

จา่ยเงินเป็น จํานวน ๒ งวด ดงันี � 



                          งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๔๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ซอ่มห้องแถวนายสิบจ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๗๓ / ๑๒ (ม.๒) ตาม

วตัถปุระสงค์ข้อ ๑.๑, ซอ่มห้องแถวนายสิบจ ุ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๕ / ๑๒ (ม.๒) ตาม

วตัถปุระสงค์ข้อ ๒.๑, เสร็จเรียบร้อยถกูต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ และสญัญา และผู้วา่

จ้างได้รับมอบงานไว้เป็นที�ถกูต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วนั 

                          งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๖๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิานทั �งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ รวมทั �งทํา

สถานที�ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี � 

                          ๘.๑     กรณีที�ผู้ รับจ้างนํางานที�รับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อื�นทําอีกทอดหนึ�งโดย

ไมไ่ด้รับอนญุาตจากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืน

ดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนั �น 

                          ๘.๒     กรณีที�ผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ 

จะกําหนดคา่ปรับเป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 

                 ๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบุ

ในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของ

งานจ้างที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลา ไมน้่อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัที�กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน  ๗  วนั นบั

ถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
 
 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมื�อ กองทพับก โดย กองทพัภาค

ที� ๓ได้รับอนมุตัเิงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๐.๒   เมื�อกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้คดัเลือกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใด

ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้อง

สั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนั �นต้องนําเข้ามาโดย



ทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่

ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี � 

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรม

เจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิ

เชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ 

ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�นที�มิใชเ่รือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นั �นก่อนบรรทกุของลง

เรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น 

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตาม

กฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้คดัเลือกแล้ว ไม่

ไปทําสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาที�กําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓จะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนั

การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งจะ

พิจารณาให้เป็นผู้ทิ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหาร

พสัดภุาครัฐ  

                          ๑๐.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓สงวนสิทธิที�จะแก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข �

หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของ

สํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

                          ๑๐.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � มี

ความขดัหรือแย้งกนัผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาค

ที� ๓ คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ 

เพิ�มเตมิ 

                          ๑๐.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างใน

กรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาค

ที� ๓ไมไ่ด้ 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ใน

การจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไป 

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



ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวาง

การแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอ

ราคา หรือส่อว่ากระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดใน

กฎกระทรวงซึ�งออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะ

นํามาใช้ในกรณีที� คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ�มขึ �น โดยวิธีการตอ่ไปนี � 

                          ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณที�ใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ

อาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงที�ที�ระดบัที�กําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จ

ตามที�กําหนดไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลาที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้ขยาย

ออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที�ได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 
   

   

                 ๑๒.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับ

จ้างต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ้ประกอบการู  

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ สามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตาม

สญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของผู้ประกอบการ 

                          ทั �งนี � หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบั

การยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ไว้ชั�วคราว 

  

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓  

        พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 


