
- ร่าง - 
ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดตั้ง 
กองพลทหารราบท่ี ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กรมทหารราบท่ี ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
---------------------------------------------------- 

                 กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุม่งบงาน
โครงการเสรมิสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดต้ัง กองพลทหารราบที่ ๗ ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ ของ กรมทหารราบที่ ๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๕๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดล้านห้าหมื่นสามร้อย
บาทถ้วน) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้
ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั้งนี ้
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญัญา
โดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓เช่ือถือ 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
                     (๑) กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปน็นิติบุคคลใหม่ กจิการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กจิการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 



 
                     (๒) กรณีที่กจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กจิการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ กจิการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได ้
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 
........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นทีเ่รียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ 
                 อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครัง้นี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาล จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัด กับ กองทัพภาคที่ ๓ 
 

 
ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

  

 

  
(พลตรีอภิเชษฐ ์ซื่อสัตย์) 

รองแมท่ัพภาคที่ ๓ ท าการแทน 
แม่ทัพภาคที่ ๓ 

 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 



 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสรา้งด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่........................ 
การจ้างก่อสรา้งกลุ่มงบงานโครงการเสริมสรา้งหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดตั้ง กองพลทหาร

ราบท่ี ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กรมทหารราบท่ี ๑๔ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

ลงวันท่ี        พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
------------------------------------------- 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มี
ความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง กลุ่มงบงานโครงการเสรมิสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการ
จัดต้ัง กองพลทหารราบที่ ๗ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๓ ของ กรมทหารราบที่ ๑๔ ณ กรมทหารราบที่ 
๑๔ ค่ายวชิรปาการ ต าบลน้ ารึม อ าเภอเมือง จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี ้
                          - ก่อสร้างอาคารแหลง่ชุมนุมนายทหารประทวนช้ันเดียว พร้อมสิ่งอ านวยความ
สะดวก 
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๘๔ จ านวน ๑ หลัง 
                         - ปรบัปรุงอาคารหมายเลข ๘๐/๒๘ และ ๒๓๘/๕๖        
                         - งานไฟฟ้า - ประปา ภายนอกอาคาร 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     แบบรปูและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                          ๑.๓     สัญญาจ้างก่อสร้าง 

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลกัประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกันสัญญา 

                                    (๓)   หลกัประกันการรบัเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TDsOpRpcckHiZ0oIPVNrLX
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
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                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผูท้ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจง้เวียนช่ือให้
เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถงึนิติบุคคลที่ผู้
ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิติ
บุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะตอ้งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก ่กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ใหส้ละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมผีลงานกอ่สร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ระกวดราคา
จ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๐๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกา้ล้านสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ป็น
คู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เช่ือถือ 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ 
ดังนี ้
                                   (๑) กรณีทีก่ิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ กิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ
ราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                   (๒) กรณีทีก่ิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผูเ้ข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อกัษรก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึง่เป็นผูร้ับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่ยื่นเสนอ
ราคาได ้
                                   ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการ
ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
 



                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็นิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พรอ้มทัง้รบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรบัรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนา
บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสอืเดินทางของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทีม่ิได้ถือสัญชาติ
ไทย พร้อมทัง้รบัรองส าเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้
ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิสจ์ะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณีทีผู่้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผูม้อบอ านาจและผูร้ับ
มอบอ านาจ ทั้งนีห้ากผูร้ับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่านัน้ 

                                   (๒)    หลกัประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๔)    บญัชีรายการกอ่สร้างหรือใบแจง้ปริมาณงานและราคากลุ่มงบงาน
โครงการเสรมิสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจัดต้ังกองพลทหารราบที่ ๗ ประจ าปงีบประมาณ 
๒๕๖๓ ของกรมทหารราบที่ ๑๔ ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ 
รวมทั้งก าไรไว้ด้วย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรปูแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรปูแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 



                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะตอ้งกรอกข้อความให้ถูกตอ้งครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้
ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน
โดยไม่ต้องยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสร้างในรปูแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรอืราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนงัสอืเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วัน
เสนอราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผดิชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสรจ็ไม่
เกิน ๓๐๐ วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจง้จาก กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ ให้เริ่มท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสญัญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกอ่นทีจ่ะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอเิลก็ทรอนกิส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ในวันที ่........................  ระหว่าง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบัเอกสารการยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรบัใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึง
ส่งข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจ์ะด าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 
 
 



 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพจิารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้นแต ่กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ จะพจิารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผูร้ิเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ที่ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่สนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลกัประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใด
ดังต่อไปนี ้จ านวน ๙๐๒,๕๑๕.๐๐ บาท (เก้าแสนสองพันห้าร้อยสบิห้าบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรอืกอ่นวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้
หนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ใหร้ะบุช่ือผู้ยื่น
ข้อเสนอในหนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ฯ ดังนี ้
                          (๑) กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุช่ือกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
 



 
                          (๒) กรณีที่กจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุช่ือผูเ้ข้าร่วมค้า
รายที่สญัญาร่วมค้าก าหนดให้เปน็ผูเ้ข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะคืนใหผู้้ยื่น
ข้อเสนอหรอืผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบรอ้ยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลอืกไว้ซึ่ง
เสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรอืผู้ยื่น
ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
                          การคืนหลกัประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพจิารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้
นี ้กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา 

                          ๖.๒     การพจิารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทพับก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ จะพจิารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกตอ้ง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจ์ะไมร่ับพจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจ่ะจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มผีลท าใหเ้กิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสทิธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังตอ่ไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูร้ับเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ทางระบบจัดซือ้จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมผีลท าใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิธิให้
ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจงข้อเทจ็จริงเพิ่มเติมได ้กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓มสีิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ ไม่รบั
ราคา หรือไมท่ าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 

                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไว้ซึง่สิทธิทีจ่ะไมร่ับราคาต่ าสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรอืขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโ์ดยไม่พิจารณาจัดจ้าง



เลยก็ได้ สุดแตจ่ะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลอืกหรือไม่ก็ตาม หากมเีหตทุี่เช่ือถือได้ว่า
ยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายทีเ่สนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผู้ย้ื่นข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลกัฐานที่ท าให้
เช่ือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ให้เสรจ็สมบรูณ์ หากค า
ช้ีแจงไม่เปน็ที่รบัฟังได ้กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ มีสทิธิที่จะไมร่ับข้อเสนอหรือไม่รบัราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนีผู้้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิก
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวด
ราคาหรือที่ได้รบัการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมสีว่นได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่
ว่ากระท าการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาจ้างก่อสรา้ง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสญัญา ดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกบักองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจง้ และจะต้องวางหลกัประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้น ช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือกอ่นวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรอืบริษัทเงินทุนหลักทรพัย์ที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค้ าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรฐับาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจา่ยเงิน 

                          กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓จะจา่ยค่าจ้างซึ่งไดร้วมภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนภาษี
อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น 
จ านวน ๑๐ งวด ดังนี้ 



 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๓ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่ายร้อย
ละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ถมดินบรเิวณพื้นที่ก่อสร้างทั้งหมด, ตอกเสาเข็ม ของ อาคารแหล่งชุมนุม
นายทหาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๘๔ จ. ของ งานโครงการจัดต้ัง พล.ร.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
ของ ร.๑๔ ค่ายวชิรปราการ จว. ต.ก. เสรจ็เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามรายการและสัญญา
และผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวัน
เริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๔ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่ายร้อย
ละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ขุดหลุม, ท าฐานราก อาคารแหลง่ชุมนุมนายทหาร รายละเอียดตามแบบ 
ทบ.๔๕๘๔๔๕๘๔ จ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญา
และ ผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรยีบร้อยแล้ว ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐๐ วัน นับ
ถัดจากวันเริม่งานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑๖ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ หล่อเสาตอม่อ, หล่อคานคอดิน อาคารแหล่งชุมนมุนายทหาร 
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๘๔ จ. จ านวน ๑ หลงั เสรจ็เรยีบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตาม
รายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกตอ้งเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสรจ็
ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวันที่........เดอืน.........พ.ศ.............) 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑๖ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ท าพื้นช้ันที่ ๑ (เว้นวัสดผุวิ) พร้อมท าการปอ้งกันก าจัดศัตรทู าลายเนื้อไม้
โดยการฉีดน้ ายาลงดิน, หลอ่เสา, หล่อคานรบัโครงหลังคา อาคารแหลง่ชุมนุมนายทหาร รายละเอียด ตาม
แบบ ทบ.๔๕๘๔ จ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบรอ้ย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามรายการและสัญญาและ
ผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจาก
วันเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวันที่........เดอืน.........พ.ศ.............) 
                          งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑๐ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ท าโครงหลังคา, มุงหลังคา ของ อาคารแหล่งชุมนมุนายทหาร 
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๘๔ จ. จ านวน ๑ หลงั เสรจ็เรยีบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตาม
รายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกตอ้งเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสรจ็
ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวันที่........เดอืน.........พ.ศ.............) 
                          งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๖ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่ายร้อย
ละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ก่ออิฐ, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประต-ูหน้าต่าง, ติดตั้งระบบไฟฟ้า-ประปา
ภายใน (ยกเว้นดวงโคม และสุขภัณฑ์) อาคารแหล่งชุมนมุนายทหาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๘๔ จ. 
จ านวน ๑ หลัง เสรจ็เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ท าการ
ตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันเริม่งานตาม
สัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑๑ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง, ท าฝ้าเพดาน อาคารแหล่งชุมนุมนายทหาร 
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๘๔ จ. จ านวน ๑ หลงั เสรจ็เรยีบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตาม
รายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกตอ้งเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสรจ็
ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวันที่........เดอืน.........พ.ศ.............) 
 
 



 
                          งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๑๔ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ปูวัสดผุิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง (ยกเว้นงานทาสี) อาคารแหลง่ชุมนุม
นายทหาร รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๕๘๔ จ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบรอ้ย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 
ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวันที่........เดอืน.........พ.ศ.............) 
                          งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๓ ของค่าจ้างและได้หกัเงินล่วงหน้าจ่ายร้อย
ละ ๑๕ เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ปรับปรงุอาคารหมายเลข ๘๐ / ๒๘ และ ๒๓๘ / ๕๖ รายละเอียดตามแบบ 
๑๐๙๒๙ จ านวน ๑ หลัง เสรจ็เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสญัญาและผู้ว่าจ้างได้
ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่ม
งานตามสญัญา (ภายในวันที่........เดอืน.........พ.ศ.............) 
                          งวดที่ ๑๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงนิในอัตราร้อยละ ๑๗ ของค่าจ้างและได้หกัเงิน
ล่วงหน้าจ่ายส่วนทีเ่หลือทัง้หมด เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าบ่อพักและรางระบายน้ าพร้อมฝา ค.ส.ล. รายละเอียด
ตามแบบ ๗๓๐๗,   ติดตั้งถังเกรอะ-กรองไรอ้ากาศส าเรจ็รปู และผู้รบัจ้างต้องเสนอเอกสารสญัญาทีผู่้
รับจ้างได้ท าไว้กับผู้ผลิตขายถังบ าบัดน้ าเสีย ส าหรับงานติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสียทุกแหง่แสดงกับ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีรายละเอียดต่างๆ ในสญัญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาการด าเนินการ
เกี่ยวกับถังบ าบัดน้ าเสียระหว่างผูร้ับจ้างกบับริษัทผูผ้ลิตขายถังบ าบัดน้ าเสียตามเอกสารรายละเอียดการ
ปฏิบัติประกอบสญัญางานก่อสร้างของกองทัพบก, เช่ือมโยงไฟฟ้า-ประปาภายนอกเข้ากับไฟฟ้า-ประปา
ภายในอาคาร และท างานส่วนทีเ่หลือทั้งหมด ของ งานโครงการจัดต้ัง พล.ร.๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ 
ร.๑๔ ค่ายวชิรปราการ จว. ต.ก. เสรจ็เรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้
ว่าจ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถูกตอ้งแล้วตามสัญญาหรอืข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ รวมทั้งท า
สถานที่ก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสญัญา (ภายใน
วันที่........เดือน.........พ.ศ.............) 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนงัสอืจะก าหนด ดังนี ้
                          ๙.๑     กรณีทีผู่้รบัจ้างน างานทีร่ับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึง่โดยไม่ได้รบั
อนุญาตจากกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะก าหนดค่าปรับส าหรบัการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อย
ละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีทีผู่้รบัจ้างปฏิบัตผิิดสญัญาจ้างกอ่สร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะ
ก าหนดค่าปรบัเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึ่งได้ท าสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรบัประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างทีเ่กิดข้ึน
ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ป ี นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ได้รับมอบงาน โดย
ต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพรอ่ง ในการป้องกันและก าจัดศัตรทู าลายเนื้อไม้ ผูป้ฏิบตัิงานจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ช านาญ
โดยเฉพาะจากบริษัทผูผ้ลิตตัวยาและจะตอ้งรับประกันผลงานอย่างน้อย ๔ ปี ทั้งนี้น้ ายาที่ใช้ต้องได้รบั
อนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รบัจ้างต้องแนบรูปถ่าย ข้ันตอนการปฏิบัตงิานและต้องมหีนังสือของ
คณะกรรมการตรวจการจ้างเซ็นก ากับ 
 



 

                 ๑๑.    การจา่ยเงินล่วงหน้า 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอมสีิทธิเสนอขอรบัเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนีจ้ะต้องสง่มอบหลักประกันเงินล่วงหนา้ เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ า
ประกันหรือหนงัสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนกิส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ก่อนการรบัช าระเงินล่วงหน้านั้น 
                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๓ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ได้รับอนุมัตเิงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                          ๑๒.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดใหเ้ป็น
ผู้รบัจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์แล้ว ถ้าผูร้ับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ีเรือไทยเดิน
อยู่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนได้ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึ่งเป็นผูร้ับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการสง่เสรมิการพาณิชยนาวี 

                          ๑๒.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท า
สัญญาหรอืข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาที่ก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓จะรบิหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรอืเรียกรอ้งจากผูอ้อกหนังสือค้ าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ 

                          ๑๒.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสทิธ์ิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสงูสุด 
(ถ้ามี) 
                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะตอ้งปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ค าวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไมม่ีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๒.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี
ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้ 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที่ ๓ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการ
จัดจ้างหรอืได้รับจัดสรรแต่ไมเ่พียงพอทีจ่ะท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
 
 



 

                                   (๒)    มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรอืที่ได้รบั
การคัดเลือกมผีลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมหรือสมยอมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนีต้่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงซึง่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ 

                 ๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรบัราคาค่างานกอ่สร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ใน
กรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลกัเกณฑ์ สูตรและวิธีค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรบัราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรเีมื่อวันที่ ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพจิารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานกอ่สร้าง 
ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับทีก่ าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก าหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตร
ของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๔.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ับจ้าง
และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานกอ่สร้าง
ดังกล่าว ผูเ้สนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเ้ข้ารบัราชการได ้ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่
จะต้องมีจ านวนช่างอย่างนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้ 
                          ๑๔.๑    ช่างเช่ือมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 
                          ๑๔.๒    ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน จ านวน ๑ คน 
                          ๑๔.๓    ช่างไม้และช่างเหล็ก (กอ่สร้าง) จ านวน ๒ คน 
                          ๑๔.๔    ช่างก่ออิฐ จ านวน ๒ คน 
                          ๑๔.๕    ช่างฉาบปูน จ านวน ๒ คน 
                         ๑๔.๖    ต้องมีช่างและกรรมกรท างานอย่างน้อย ๘ คน 

                ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการกอ่สร้าง ผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูร้ับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๖.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสญัญา
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผูร้ับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกไมผ่่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรอืท าสญัญากบักองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ช่ัวคราว 
  

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

       พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 


