
( ร่าง ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคท ี๓ 

เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเตมิอาคารเชือมต่อของโรงพยาบาลค่ายสมเดจ็พระนเรศวร

มหาราช จังหวัดพษิณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตอ่เตมิ

อาคารเชือมตอ่ของโรงพยาบาลคา่ยสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช จงัหวดัพิษณโุลก ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครังนีเป็นเงิน

ทงัสิน ๘,๓๑๓,๘๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านสามแสนหนงึหมืนสามพนัแปดร้อยบาทถ้วน) 

                 ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้

ชวัคราวเนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้ ทิงงาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถึงนิตบิคุคลทีผู้ ทิงงานเป็น

หุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนนัด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดัจ้างและ

การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนั

เป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี 

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ ยืนข้อเสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเชน่ว่านนั 

                 ๑๐. ผู้ ยืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีล้านหนงึแสนห้าหมืนบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเป็น

คูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ เชือถือ 

                     ผู้ ยืนข้อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี 

                     (๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน

นาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักล่าวสามารถนําผลงาน



ก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้ 

                     (๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิติบคุคลที

เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่น

กรณีทีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้าราย

ใดรายหนงึเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักล่าว

มาพร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้า

นนัสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทียืน

ข้อเสนอได้ 

                     ทงันี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจด

ทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

  

  

  

 
                ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในวนัที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ 

บาท ผ่านทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตงัแตว่นัที 

........................ ถึงวนัที ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระเงินเป็นทีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐ตอ่๗๓๓๕๔ ในวนั

และเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพมิเตมิเกียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด

สอบถามมายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ

ชอ่งทางตามทีกรมบญัชีกลางกําหนดภายในวนัที ........................ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที 

๓ จะชีแจงรายละเอียดดงักล่าวผา่นทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวนัที ........................ 

                   อนงึ การประกวดราคาจ้างฯ ครังนี กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ยงัไมไ่ด้รับอนมุตัิ

งบประมาณ หรือเงินอืนใดเพือใช้ดําเนินการตามประกาศประกวดราคาดงักล่าว 

  ประกาศ ณ วนัที        กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

  

  

  

ณฐัวฒิุ ชณุหะนนัทน์  

(พลตรีณฐัวฒิุ ชณุหะนนัทน์) 



  

  

  
 

รองแม่ทพัภาคที ๓ ทําการแทน 

แม่ทพัภาคที ๓ 

  

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ๑ และ

เอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ตงัแตว่นัทีซือเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 
 
  
 

สําเนาถกูต้อง  

  
ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที 3  

 ประกาศขนึเว็บวนัที ๖ กนัยายน ๒๕๖๒ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที 3 

 
 
 
 

( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท ี........................ 

การจ้างก่อสร้างต่อเตมิอาคารเชือมต่อของโรงพยาบาลค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช 

จังหวัดพษิณุโลก 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท ี๓ 

ลงวันท ี       กันยายน ๒๕๖๒ 

 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ซงึตอ่ไปนีเรียกว่า "กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓" มี

ความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ตอ่เตมิอาคารเชือมตอ่ของโรงพยาบาลคา่ยสมเดจ็พระ

นเรศวรมหาราช จงัหวดัพิษณโุลก ณ คา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จงัหวดัพิษณโุลก ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง 

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคําประกนั 



                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 

   

   

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ ทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ๒ 

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of 

Quantities) 

   

   

   

                                     .................................ฯลฯ................................. 

                 ๒.    คุณสมบัติของผ้ยนืข้อเสนอู  

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซงึอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบั

หนว่ยงานของรัฐไว้ชวัคราว เนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็น

ผู้ ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถึงนิตบิคุคลทีผู้ ทิง

งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บคุคลนนัด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ

จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอ

ให้แก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทํา

การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี 

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย เว้น

แตรั่ฐบาลของผู้ ยืนข้อเสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเชน่วา่นนั 



   

                          ๒.๑๐     ผู้ ยืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคา

จ้างก่อสร้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีล้านหนงึแสนห้าหมืนบาทถ้วน) และเป็น

ผลงานทีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที 

๓ เชือถือ 

                                   ผู้ ยืนข้อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี 

                                   (๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้อง

มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา

ในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักล่าวสามารถนําผลงาน

ก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิติ

บคุคลทีเข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 

เว้นแต ่ในกรณีทีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้

ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนงึเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดง

หลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านนัสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทียืนเสนอราคาได้ 

                                   ทงันี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วม

ค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

   

   

   

                 ๓.    หลักฐานการยนืข้อเสนอ 

                         ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท ี๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรอง

การจดทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยืนสําเนาหนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) 

และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใชน่ิตบิคุคล 

ให้ยืนสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นนั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) 



สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นส่วนทีมิได้ถือ

สญัชาตไิทย พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ ยืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยืน

สําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

   

   

                                   (๔)    เอกสารเพมิเตมิอืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ๑ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                           ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที 

๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนที ๑ ตาม

แบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนท ี๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

                                   (๑) ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอนืกระทําการแทนให้แนบ

หนงัสือมอบอํานาจซงึตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ ทงันีหากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ทีบรรลนุิตภิาวะตามกฎหมาย

แล้วเทา่นนั 

                                   (๒) หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓) สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคา

จ้างก่อสร้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๔,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีล้านหนงึแสนห้าหมืนบาทถ้วน) และสําเนา

สญัญาจ้างของหนงัสือรับรองผลงานทีใช้ยืน พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๔) บญัชีรายการก่อสร้างจ้างตอ่เตมิอาคารเชือมตอ่ของโรงพยาบาลคา่ยสมเดจ็

พระนเรศวรมหาราช จงัหวดัพิษณโุลก ซงึจะต้องแสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภท

ตา่งๆ รวมทงักําไรไว้ด้วย 

                                   (๕) ผู้ เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคมุงาน และคณุวฒุิไมตํ่ากว่าภาคีวิศวกร สาข

วิศวกรรมโยธาอยา่งน้อย ๑ คน โดยมีหนงัสือรับรองจากสภาวิศวกร   

                                   (๖) ผู้ เสนอราคาต้องมีชา่งสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย ๒ คน โดยมี

หนงัสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน   

                                   (๗) บญัชีเอกสารสว่นที ๒ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format)  

  



                                   ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ๒ 

ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ตาม

แบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นที ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทงัสิน 

และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทงัหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของ

ผู้ ยืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 

๑.๒ พร้อมจดัทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครังเดียวและ

ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาตอ่หน่วย และราคาตอ่รายการ ตามเงือนไขทีระบไุว้ท้ายใบ

เสนอราคาให้ถกูต้อง ทงันี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกนัทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและ

ตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทงัสินซงึรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิม ภาษี

อากรอืน และคา่ใช้จ่ายทงัปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วนั ตงัแตว่นัเสนอ

ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ

ราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่

เกิน ๑๘๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัทีได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที ๓ ให้เริมทํางาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการ

ละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกส์ทงัหมดเสียก่อนทีจะตกลงยืน

ข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที ........................  ระหว่าง

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

จดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                                    เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน

ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ยืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้ว

จงึส่งข้อมลู (Upload) เพือเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ผ่านทางระบบ



จดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ

ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ยืนข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืน

ข้อเสนอรายอืนตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผู้ ยืนข้อเสนอราคาทีมี

ผลประโยชน์ร่วมกนันนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อน

หรือในขณะทีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั

อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั

อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ และ

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทงิงาน เว้น

แต ่กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั มิใชเ่ป็นผู้ ริเริมให้มีการ

กระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของกองทพับก โดย กองทพัภาคที 

๓ 

                          ๔.๘     ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี 

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงือนไขทีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมลูคา่เพมิ และภาษีอืนๆ (ถ้ามี) 

รวมคา่ใช้จ่ายทงัปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 

เวลา ทีกําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ยืนข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ ยืนข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการ

จดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนงึอยา่งใด

ดงัตอ่ไปนี จํานวน ๔๑๕,๖๙๐.๐๐ บาท (สีแสนหนงึหมืนห้าพนัหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีทีใช้เช็คหรื

อดราฟท์นนัชําระตอ่เจ้าหน้าทีในวนัทียืนข้อเสนอ หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 

                          ๕.๒     หนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ทีได้รับอนญุา

ให้ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของธนาคารแห่



ประเทศไทย ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตาม

ตวัอยา่งหนงัสือคําประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสงัจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือ

หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราค

จะต้องส่งต้นฉบบัเอกสารดงักล่าวมาให้กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ตรวจสอบความถกูต้องในวนัที

........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอทียืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือ

คําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบชืุอผู้ ยืนข้อเสนอใ

หนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดงันี 

                          (๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุอกิจกรรมร่วมค้า

ดงักล่าว เป็นผู้ ยืนข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่ให้ระบชืุอผู้ เข้าร่วมค้าราย

ทีสญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายืนข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ 

                          ทงันี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที

จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะคืนให้ผู้ยืน

ข้อเสนอหรือผู้คาํประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ได้พิจารณา

เห็นชอบรายงานผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ยืนข้อเสนอรายทีคดัเลือกไว้

ซงึเสนอราคาตําสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เมอืได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง 

หรือผู้ ยืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที ๓จะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ ์ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผู้ ยืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยืนหลกัฐานการ

ยืนข้อเสนอไม่ถกูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้ว 

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยืนข้อเสนอ

รายนนั เว้นแตผู่้ ยืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ

ทีจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที 

๓ กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใชส่าระสําคญัและความ

แตกตา่งนนั ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็นการผิดพลาด

เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั 



                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ สงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้ ยืน

ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัในบญัชีรายชือผู้ รับเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชือผู้ ซือเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ 

                                   (๒)    ไมก่รอกชือผู้ ยืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยืนข้อเสนอราย

อืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ มีสิทธิ

ให้ผู้ยืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพมิเตมิได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ มีสิทธิทีจะไมรั่บข้อเสนอ 

ไมรั่บราคา หรือไมท่ําสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ทรงไว้ซงึสิทธิทีจะไมรั่บราคาตาํสดุ หรือราค

หนงึราคาใด หรือราคาทีเสนอทงัหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ

รายการหนงึรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่จิารณาจดัจ้างเลยก็

ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทงันี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตดัสินของ

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ เป็นเดด็ขาดผู้ยืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ 

มิได้ รวมทงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ

ลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ ทิงงาน ไมว่่าจะเป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกหรือไมก่็ตาม หากมีเหตทีุ

เชือถือได้ว่ายืนข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชือบคุคล

ธรรมดา หรือนิตบิคุคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสดุ เสนอราคาตาํจนคาดหมายได้วา่ไม่อ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะให้ผู้ ยืนข้อเสนอนนัชีแจงและแสดงหลกัฐานทีทํา

ให้เชือได้วา่ผู้ ยืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ 

หากคําชีแจงไม่เป็นทีรับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ มีสิทธิทีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคา

ของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั ทงันีผู้ ยืนข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสียหายใดๆ จาก

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ อาจประกาศยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการ

ประกวดราคาหรือทีได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน 

หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการ

เสนอราคา หรือส่อวา่กระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา 



                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงั

ระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบักองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ภายใน ๗ วนั นบัถดั

จากวนัทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ยดึถือไว้ในขณะทําสญัญาโดยใช้

หลกัประกนัอย่างหนงึอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี 

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีทีใช้เช็คหรื

อดราฟท์นนั ชําระตอ่เจ้าหน้าทีในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 

                          ๗.๓     หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตา

วิธีการทีกรมบญัชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ทีได้รับอนญุา

ให้ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศของธนาคารแห่

ประเทศไทย ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตาม

ตวัอยา่งหนงัสือคําประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจะคนืให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัทีผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะจ่ายคา่จ้างซงึได้รวมภาษีมลูคา่เพมิ ตลอดจน

ภาษีอืน ๆ และคา่ใช้จา่ยทงัปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจา่ยเงินเป็น 

จํานวน ๖ งวด ดงันี 

                          งวดที ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๒ ของคา่จ้าง เมอืผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน เตรียมพืนทีงานวางผงัอาคาร, งานรือถอนทางเดนิเชือมอาคาร (ของเดิม), เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิานให้รายงานผลการทดสอบการรับนําหนกับรรทกุของเสาเข็มให้ผู้วา่จ้างตรวจสอบและเห็นชอ

แล้ว เจาะทดสอบ BORING TEST จํานวน ๑ จดุ (พร้อมส่งผลการทดสอบให้ผู้วา่จ้างตรวจสอบและได้

เห็นชอบแล้ว), งานตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ, งานเทคอนกรีตฐานรากและเสาตอมอ่แล้วเสร็จ, งานเท

คอนกรีตคานรับพืนชนัที ๑ แล้วเสร็จ และวางแผน่พืนสําเร็จพร้อมเทคอนกรีตพืนชนัที ๑ แล้วเสร็จ, เสร็จ

เรียบร้อย ถกูต้องครบถ้วนสมบรูณ์ ตามรายการและสญัญาและผู้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วนั 

                          งวดที ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๒ ของคา่จ้าง เมอืผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน เท

คอนกรีตเสาชนัที ๑ แล้วเสร็จ, เทคอนกรีตคานรับพืนชนัที ๒ แล้วเสร็จ, วางแผ่นพืนสําเร็จพร้อมเท

คอนกรีตพืนชนัที ๒ แล้วเสร็จ และงานเทคอนกรีตเสาชนัที ๒ แล้วเสร็จ เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน

สมบรูณ์ ตามรายการและสญัญา และผู้วา่จ้างได้ทําการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถกูต้องเรียบร้อย

แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วนั 



                          งวดที ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑ ของคา่จ้าง เมอืผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน เท

คอนกรีตคานชนัหลงัคาพร้อมคอนกรีตพืนชนัหลงัคา (ด้านหน้า) แล้วเสร็จ, งานประกอบตดิตงัโครง

เหล็กหลงัคาแล้วเสร็จ, งานก่ออฐิผนงัชนัที ๑ แล้วเสร็จ และงานก่ออฐิผนงัชนัที ๒ แล้วเสร็จ เสร็จ

เรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ ตามรายการและสญัญา และผู้วา่จ้างได้ทําการตรวจรับมอบงานไว้

เป็นการถกูต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วนั 

                          งวดที ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๖ ของคา่จ้าง เมอืผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน มงุ

หลงัคาแล้วเสร็จ, งานฉาบปนูผนงัชนัที ๑ - ๒ แล้วเสร็จ, งานเดินท่อระบบสขุาภิบาลภายในอาคารแล้ว

เสร็จ และงานเดินทอ่ร้อยสายระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ (ไมร่วมอปุกรณ์สวิทช์ เต้าเสียบ ดวงโคม) เสร็จ

เรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ ตามรายการและสญัญา และผู้วา่จ้างได้ทําการตรวจรับมอบงานไว้

เป็นการถกูต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วนั 

                          งวดที ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๙ ของคา่จ้าง เมอืผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ติดตงัฝา้เพดานภายในอาคารชนัที ๑ - ๒ แล้วเสร็จ, งานฝา้เพดานภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ

, งานติดตงัชดุบานประต ู- หน้าตา่ง ชนัที ๑ - ๒ แล้วเสร็จ, งานติดตงัราวระเบียงกนัตก แล้วเสร็จ และ

งานระบบสขุาภิบาลภายนอกอาคารแล้วเสร็จ เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วนสมบรูณ์ ตามรายการและ

สญัญา และผู้ว่าจ้างได้ทําการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถกูต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๑๘๐ วนั 

                          งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๐ ของคา่จ้าง เมอืผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน

ทงัหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ รวมทงัทําสถานทีก่อสร้างให้

สะอาดเรียบร้อย 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรือข้อตกลง

จ้างเป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี 

                          ๙.๑     กรณีทีผู้ รับจ้างนํางานทีรับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อืนทําอีกทอดหนงึโดยไมไ่ด้รับ

อนญุาตจากกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักล่าวเป็นจํานวน

ร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนนั 

                          ๙.๒     กรณีทีผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะ

กําหนดคา่ปรับเป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๐๙ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ 

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างทีเกิดขนึ

ภายในระยะเวลา ไมน้่อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ได้รับมอบงาน 

โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้งความ

ชํารุดบกพร่อง 

 
 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิในการยืนข้อเสนอและอืน ๆ 



                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมอื กองทพับก โดย กองทพัภาคที 

๓ ได้รับอนมุตัิเงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          ๑๑.๒   เมือกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ได้คดัเลือกผู้ยืนข้อเสนอรายใดให้เป็น

ผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสงัหรือนําสิงของ

มาเพืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนนัต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีมีเรือ

ไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้

ยืนข้อเสนอซงึเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี 

                                   (๑)    แจ้งการสงัหรือนําสิงของดงักล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 

ภายใน ๗ วนั นบัตงัแตว่นัทีผู้ รับจ้างสงัหรือซือของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของทีรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิงของดงักล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิเชน่เดียวกบั

เรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิงของนนั 

โดยเรืออืนทีมิใชเ่รือไทย ซงึจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นนัก่อนบรรทกุของลงเรืออืน หรือเป็นของที

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน 

                                   (๓)    ในกรณีทีไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผู้ ยืนข้อเสนอซงึกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ได้คดัเลือกแล้ว ไม่ไปทํา

สญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาทีกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กองทพับก โดย กองทพัภาค

ที ๓ จะริบหลกัประกนัการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคําประกนั การยืนข้อเสนอทนัที

และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอนื (ถ้ามี) รวมทงัจะพิจารณาให้เป็นผู้ทงิงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ สงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเตมิเงือนไข หรือ

ข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการ

สงูสดุ (ถ้ามี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขดั

หรือแย้งกนัผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉัยของกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ คําวินิจฉยั

ดงักลา่วให้ถือเป็นทีสดุ และผู้ ยืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพมิเตมิ 

                          ๑๑.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณี

ตอ่ไปนีได้ โดยทีผู้ ยืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ไมไ่ด้ 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินทีจะใช้ในการจดั

จ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอทีจะทําการจดัจ้างครังนีตอ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการจดัจ้างหรือทีได้รับการ

คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่ง



เป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทําการ

ทจุริตอืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครังนีตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที ๓ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีกําหนดในกฎกระทรวง

ซงึออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ใน

กรณีที คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพิมขนึ โดยวิธีการตอ่ไปนี 

                          ตามเงือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณทีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมอืวนัที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือง การพิจารณาชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 

ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงทีทีระดบัทีกําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที

กําหนดไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลาทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้

สตูรของทางราชการทีได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 

                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 

                          เมือ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ได้คดัเลือกผู้ ยืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง

และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแล้ว ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตังิานก่อสร้าง

ดงักล่าว ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่ง จากทางราชการ หรือผู้ มี

วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. หรือ ปวท.  หรือเทียบเทา่จากสถาบนั การศกึษาที ก.พ. รับรองให้เข้ารับ

ราชการได้ ในอตัราไมตํ่ากว่าร้อยละ ๑ (หนงึ) ของแตล่ะสาขาช่าง แตจ่ะต้องมีชา่งอย่างน้อย ๑ (หนงึ) 

คน ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี 

                           - ชา่งไม้และชา่งเหล็ก (ก่อสร้าง)                       จํานวน  ๑  คน 

                           - ชา่งไฟฟ้า                                                จํานวน  ๒  คน 

                           - ชา่งทาสี                                                 จํานวน  ๑  คน 

                           - ชา่งก่ออิฐ, ฉาบปนู                                     จํานวน  ๑  คน 

                           - ชา่งประปาและสขุภณัฑ์                               จํานวน  ๑  คน 

                           - ชา่งปกูระเบือง                                          จํานวน  ๑  คน 

                           ต้องมีช่างและกรรมกรทํางานประจําอยา่งน้อย       วนัละ   ๕   คน 

  

   

   

                 ๑๔.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้อง

ปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผ้ประกอบการู  



                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ สามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญา

ของผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ประกอบการ 

                          ทงันี หากผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกไมผ่่านเกณฑ์ทีกําหนดจะถกูระงบัการยืน

ข้อเสนอหรือทําสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ไว้ชวัคราว 

  

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ 

       กนัยายน ๒๕๖๒ 

 


