
(ราง) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางเรือนแถวนายทหารชัน้ประทวน ของโรงพยาบาลคายกาวิละ  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มคีวามประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางเรือน

แถวนายทหารชั้นประทวน ของโรงพยาบาลคายกาวิละ ดวยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส (e-bidding) 

ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงนิทั้งสิน้ ๑๓,๐๖๑,๒๐๐.๐๐ บาท (สบิสามลาน

หกหมื่นหนึง่พันสองรอยบาทถวน) 

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบตั ิดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลกิกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทาํสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกาํหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชือ่ไวในบญัชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติบิุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจดัการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนัน้ดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนติิบุคคลผูมอีาชีพรบัจางงานทีป่ระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอราคารายอืน่ที่เขายืน่ขอเสนอใหแก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส หรือไมเปนผูกระทําการอนั

เปนการขดัขวางการแขงขนัราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐับาลของ

ผูย่ืนขอเสนอไดมคีาํสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

 



                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกบังานที่ประกวดราคาจางกอสรางใน

วงเงนิไมนอยกวา ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง

กับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 

                ๑๑. ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรปูแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมคีณุสมบตั ิดังนี้ 

                      กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 

จะตองมีการกําหนดสดัสวนหนาที ่และความรับผดิชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสญัญาของ

ผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                     กรณีทีข่อตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา

นั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ 

                     กรณีทีข่อตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

หลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึน้ทะเบียนไวกบักรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคา

หลักจะเปนผูประกอบการทีข่ึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 

                     สาํหรับขอตกลงฯ ทีไ่มไดกาํหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลกั ผูเขารวมคาทุก

รายจะตองมคีุณสมบตัคิรบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

 

                ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิลก็ทรอนิกส 

ในวันที ่๒ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอเิลก็ทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท 

ผานทางระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงนิผานทางธนาคาร ตัง้แตวันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงนิเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

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

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ ๗๓๓๕๔ ใน

วันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด

สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ

ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 

จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ 



                  อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครัง้นี ้หากรายการดังกลาวไมไดรบัการสนับสนนุงบประมาณ

จากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

อุกฤษฎ นุตคาํแหง 

(พลตรีอุกฤษฎ นตุคําแหง) 

รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓ 

  

  

หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร

สวนที ่๒) ในระบบ e-GP ไดตัง้แตวันที่ซือ้เอกสารจนถงึวันเสนอราคา 

สําเนาถูกตอง  

  

ยงยุทธ คุมแพทย  

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  

 ประกาศขึ้นเวบ็วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที ่3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๔ 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่  ๑๘/๒๕๖๔ 

การจางกอสรางกอสรางเรือนแถวนายทหารชัน้ประทวน ของโรงพยาบาลคายกาวิละ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 

ลงวันที ่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓" มี

ความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง กอสรางเรือนแถวนายทหารชัน้ประทวน ของโรงพยาบาลคาย



กาวิละ ณ คายกาวิละ จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนํา

และขอกําหนดดงัตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สญัญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้าํประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา 

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสวนที ่๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสวนที ่๒ 

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

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบคุคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบคุคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการย่ืนขอเสนอหรอืทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐไวชัว่คราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผูประกอบการ

ตามระเบียบที่รฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบคุคลซึ่งถกูระบุชือ่ไวในบัญชรีายชื่อผูทิง้งานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน

ผูทิ้งงานของหนวยงานของรฐัในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถงึนติิบุคคลที่ผูทิ้งงาน

เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอาํนาจในการดําเนินงานในกจิการของนติิบคุคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัตแิละไมมีลกัษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อ

จัดจางและการบริหารพัสดภุาครัฐกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิตบิุคคลผูมีอาชีพรบัจางงานที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสดงักลาว 



                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอใหแก 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอนั

เปนการขดัขวางการแขงขนัอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสครัง้นี้ 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิห์รอืความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน

แตรฐับาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ละความคุมกนัเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา

จางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกลานหาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน

คูสญัญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ เชื่อถือ 

                          ๒.๑๑     ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรปูแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบตั ิ

ดังนี ้

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปนผูเขารวมคาหลัก 

ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสดัสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลคาตาม

สัญญาของผูเขารวมคาหลกัมากกวาผูเขารวมคารายอืน่ทุกราย 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปนผูเขารวมคาหลัก 

กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปนผูเขารวมคาหลัก 

ผูเขารวมคาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึน้ทะเบียนไวกบักรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใช

ผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการทีข่ึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบญัชีกลางหรือไมก็ได 

                                   สําหรับขอตกลงฯ ทีไ่มไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก 

ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมคุีณสมบตัิครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํหนดไวในเอกสารเชญิชวน 

                          ๒.๑๒     ผูย่ืนขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๓.    หลกัฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจดัจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนนิตบิุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนติิบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรบัรอง

สําเนาถูกตอง 



                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอาํนาจควบคุม (ถามี) และ

บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบคุคล 

ใหย่ืนสําเนาบัตรประจาํตวัประชาชนของผูนัน้ สําเนาขอตกลงทีแ่สดงถงึการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา

บัตรประจําตวัประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสญัชาติไทย 

พรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยืน่ขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ให

ย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเตมิอ่ืนๆ 

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจดัจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนกิส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                           ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดาํเนินการแนบไฟลเอกสารตามบญัชีเอกสารสวน

ที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนกิสจะสรางบญัชีเอกสารสวนที ่๑ ตาม

แบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดงักลาวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอืน่กระทําการแทนใหแนบ

หนังสอืมอบอํานาจซึ่งตดิอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผูมอบอํานาจและผูรบั

มอบอํานาจ ทัง้น้ีหากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนติภิาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 

                                   (๒)    หลกัประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๓)    สําเนาหนงัสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรบัรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๔)     

                                   (๕)    เอกสารเพ่ิมเตมิอ่ืนๆ 

                                           (๕.๑)   สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาในวงเงนิไมนอยกวา ๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หกลานหาแสนบาทถวน) และสําเนาสญัญาของ

หนังสอืรับรองผลงานที่ใชย่ืน 



                                   (๖)    บญัชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ดย่ืนพรอมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจดัจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนกิสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                   ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดาํเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบ

ในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูย่ืนขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเลก็ทรอนิกสตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี ้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และ

จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยันตวัตนของผูย่ืน

ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ใหผูย่ืนขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดย

ไมตองย่ืนใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชรีายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียว

และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาตอหนวย และราคาตอรายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไวทายใบ

เสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกนัทั้งตัวเลขและตวัหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนงัสือ

ไมตรงกนั ใหถือตัวหนงัสือเปนสําคญั โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ

คาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอ

ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยืน่ขอเสนอตองรับผดิชอบราคาทีต่นไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา

มิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 

๒๗๐ วัน   นบัถัดจากวันลงนามในสญัญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนงัสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓ ใหเริม่ทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูป และรายการ

ละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนกิสทั้งหมดเสยีกอนที่จะตกลงย่ืน

ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเลก็ทรอนิกส 



                          ๔.๕     ผูย่ืนขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐั

ดวยอิเลก็ทรอนิกสในวันที่ ๒ กุมภาพนัธ ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจดัซื้อจดัจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกาํหนดเวลายืน่ขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืน

ขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชดัเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึง

สงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกกองทพับก โดย กองทพัภาคที่ ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนนิการ

ตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูย่ืนขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอ

รายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรอืไม หากปรากฏวาผูย่ืนขอเสนอรายใดเปนผูย่ืนขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจาก

การเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอน

หรือในขณะทีม่ีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทาํการอันเปนการขดัขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทําอันเปนการขดัขวางการแขงขนัอยางเปน

ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผูยืน่ขอเสนอรายนัน้ออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และกองทพับก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทพับก โดย กองทัพภาค

ที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูยืน่ขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดงักลาวและไดใหความรวมมือ

เปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาทีร่วมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) 

รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตาม

วัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 



                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ

ราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชกีลางทีแ่สดงไวในเว็บไซต 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลกัประกันการเสนอราคา 

                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ

จัดซื้อจดัจางภาครฐัดวยอิเลก็ทรอนกิส โดยใชหลกัประกันอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี้ จํานวน 

๖๕๓,๐๖๐.๐๐ บาท (หกแสนหาหมื่นสามพันหกสบิบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟททีธ่นาคารเซ็นสัง่จาย ไวตอ กองทัพบกโดยกองทัพภาคที ่๓ 

ซึ่งเปนเชค็หรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนัน้ชําระตอเจาหนาที่ในวนัที่ย่ืนขอเสนอ หรอืกอนวันนัน้

ไมเกนิ ๓ วันทําการ 

                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พันธบตัรรฐับาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทนุหรือบริษทัเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรบั

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามรายชือ่บริษัทเงนิทนุที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตาม

ตัวอยางหนังสือค้ําประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณทีี่ผูย่ืนขอเสนอนําเช็คหรอืดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบตัรรฐับาลไทยหรือ

หนังสอืค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคา

จะตองสงตนฉบับเอกสารดงักลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจสอบความถูกตองในวันที่๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                          กรณทีี่ผูย่ืนขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือ

ค้ําประกันอิเล็กทรอนกิสของธนาคารในประเทศเปนหลกัประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่

สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                 ๖.    หลกัเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที ่๓ จะพิจารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยืน่ขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 



                          ๖.๓     หากผูยืน่ขอเสนอรายใดมคีณุสมบติัไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ

ย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยืน่ขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ

พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะไมรบัพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น เวนแตผู ย่ืน

ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดทุี่จะจางไมครบถวน 

หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กําหนดไวในประกาศและ

เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ในสวนทีม่ิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมผีลทําใหเกิดการ

ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยืน่ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา

ผอนปรนการตดัสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนัน้ 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืน

ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณดีังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นในบญัชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเลก็ทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยืน่ขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกสทีเ่ปนสาระสําคญั หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืนขอเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิใหผู

ย่ืนขอเสนอชี้แจงขอเท็จจรงิเพ่ิมเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรบัขอเสนอ ไมรบั

ราคา หรอืไมทาํสัญญา หากขอเท็จจรงิดงักลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึง่สิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสดุ หรือ

ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ

รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโดยไมพิจารณาจดัจางเลยก็ได 

สุดแตจะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคญั และใหถือวาการตัดสนิของกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ เปนเดด็ขาด   ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสและลงโทษผูย่ืน

ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ   คดัเลือกหรอืไมก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อถือไดวา

ย่ืนขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ

บุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เปนตน 



                               ในกรณีที่ผูยืน่ขอเสนอรายที่เสนอราคาต่าํสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไม

อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผูย่ืนขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให

เชื่อไดวาผูย่ืนขอเสนอสามารถดาํเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสใหเสร็จสมบูรณ หากคํา

ชี้แจงไมเปนที่รบัฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ มีสิทธิที่จะไมรบัขอเสนอหรือไมรบัราคาของผูย่ืน

ขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูย่ืนขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที ่๓ 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ อาจประกาศยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามกีารกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการประกวด

ราคาหรือที่ไดรับการคดัเลอืกมีผลประโยชนรวมกัน หรอืมีสวนไดเสยีกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง

การแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอ

วากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสจะตองทําสญัญาจางตามแบบสญัญา ดงั

ระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นบัถัดจาก

วันทีไ่ดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสญัญาเปนจํานวนเงนิเทากบัรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวด

ราคาอเิล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยาง

หนึ่งอยางใด ดงัตอไปนี ้

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟททีธ่นาคารเซ็นสัง่จาย ไวตอ กองทัพบกโดยกองทัพภาคที ่๓ 

ซึ่งเปนเชค็หรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนัน้ ชาํระตอเจาหนาที่ในวนัทําสญัญา หรอืกอนวันนัน้ไม

เกิน ๓ วันทาํการ 

                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยางที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสอืค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตาม

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาํหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพยที่ไดรบั

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณชิยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร

แหงประเทศไทย ตามรายชือ่บริษัทเงนิทนุที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตาม

ตัวอยางหนังสือค้ําประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พันธบตัรรฐับาลไทย 



                          หลักประกันนี้จะคนืให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถดัจากวันที่ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพนัตามสัญญาจางแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจายคาจางซึง่ไดรวมภาษมีลูคาเพ่ิม ตลอดจนภาษี

อื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๐ 

งวด ดงันี ้

                          งวดที ่๑ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิาน 

ของเงนิคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทําการ ตดัตนไม ขนาด &#๒๑๖; ๐.๘๐ ม.จํานวน ๓ 

ตน, ถมดินบริเวณจุดสรางอาคารทัง้หมด ของ งานกอสรางเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั 

ของ รพ.คายกาวิละ มทบ.๓๓, ร.๗, ร.๗ พัน.๑ จว. ช.ม., ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอ

ดิน เรือนแถวนายทหารชัน้ประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. จํานวน ๑ หลัง เสร็จ

เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที ่๒ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ของ

เงินคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมื่อผูรบัจางไดทําการ ทําพื้นชั้น ๑ (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและ

กําจัดศตัรทูําลายเนื้อไมโดยการอดัฉีดน้ํายาลงดิน เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั 

รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที ่๓ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิาน 

ของเงนิคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับพ้ืนชั้น ๒, ทําพื้นชั้น ๒ 

(เวนวัสดุผิว), ทําบันได (เวนวัสดุผวิ) เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั รายละเอียดตามแบบ 

๙๑๘๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสรจ็ภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที ่๔ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิาน 

ของเงนิคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครง

หลังคา, มุงหลังคา เรือนแถวนายทหารชัน้ประทวน ๑๐ ครอบครวั รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก.จาํนวน 

๑ หลงั เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที ่๕ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ของ

เงินคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมื่อผูรบัจางไดทําการ ทําผนัง, ติดตัง้วงกบประต ู- หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา - 

ประปาภายในอาคาร (ยกเวนดวงโคมและสขุภัณฑ) ชั้น ๑ เรอืนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั 

รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที ่๖ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ของ

เงินคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมื่อผูรบัจางไดทําการ ทําผนัง, ติดตัง้วงกบประต ู- หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา - 



ประปาภายในอาคาร (ยกเวนดวงโคมและสขุภัณฑ) ชั้น ๒ เรอืนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั 

รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที ่๗ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรบัจางไดปฏิบัติงาน ของ

เงินคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมื่อผูรบัจางไดทําการ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๑, ติดตั้งบานประตู - 

หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผวิผนัง ชัน้ ๑ (ยกเวนงานทาสี) แลวเสร็จ ๘๐% เรือนแถว

นายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว 

ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที ่๘ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิาน 

ของเงนิคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทําการ ฉาบปูนผนังภายใน ชั้น ๒ และฉาบปูนผนัง

ภายนอก ชัน้ ๑ และชัน้ ๒, ติดตั้งบานประตู - หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผวิพ้ืน, บุวัสดุผิวผนัง ชั้น ๒ 

(ยกเวนงานทาสี) แลวเสร็จ ๘๐% เรือนแถวนายทหารชัน้ประทวน ๑๐ ครอบครวั รายละเอียดตามแบบ 

๙๑๘๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสรจ็ภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที ่๙ เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัตงิาน 

ของเงนิคากอสรางทัง้หมด จะจายใหเมือ่ผูรับจางไดทําการ ตดิตั้งครุภัณฑประจําอาคาร, ถังเก็บน้ําบนดิน 

PE, เครื่องสูบน้ําอัตโนมัต ิ(HOME PUMP) เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตาม

แบบ ๙๑๘๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดสดุทาย เปนจาํนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสญัญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทาํสถานทีก่อสรางใหสะอาด

เรียบรอย 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรบัตามสญัญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน้ี หรือขอตกลง

จางเปนหนังสือจะกําหนด ดงัน้ี 

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรบัจางนํางานทีร่บัจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทาํอกีทอดหนึง่โดยไมไดรับ

อนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ จะกําหนดคาปรับสําหรบัการฝาฝนดงักลาวเปนจํานวนรอยละ 

๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจางชวงนัน้ 

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรบัจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะ

กําหนดคาปรบัเปนรายวันเปนจํานวนเงนิตายตวัในอตัรารอยละ ๐.๐๙ ของราคางานจาง 

                 ๑๐.    การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึง่ไดทําสญัญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ 

หรือขอตกลงจางเปนหนังสอืแลวแตกรณ ีจะตองรับประกันความชํารดุบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน



ระยะเวลา ไมนอยกวา     ๒ ป  นบัถัดจากวันที่กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับมอบงาน โดยตองรีบ

จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรบัแจงความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสาํหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากรายรับสถานพยาบาล 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมือ่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 

ไดรับอนมุัตเิงนิคากอสรางจากรายรบัสถานพยาบาล 

                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูยืน่ขอเสนอรายใดใหเปน

ผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมา

เพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางที่มีเรอืไทยเดิน

อยู และสามารถใหบริการรบัขนไดตามที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึง่

เปนผูรับจางจะตองปฏิบัตติามกฎหมาย  วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา 

ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แตวันทีผู่รับจางสัง่หรือซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิ

เชนเดียวกับเรอืไทยจากตางประเทศมายงัประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุ

สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นทีม่ิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรบัอนญุาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเปนของที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรบัจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย

วาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี 

                          ๑๑.๓   ผูยืน่ขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคดัเลือกแลว ไมไปทํา

สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสอืภายในเวลาที่กําหนดดงัระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 

จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนงัสือค้าํประกนั การยืน่ขอเสนอทนัที และอาจ

พิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอืน่ (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐั 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ

ขอกําหนดในแบบสญัญาหรอืขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเหน็ของสาํนักงานอัยการสูงสดุ (ถา

มี) 

                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสนี้ มีความขัด

หรือแยงกันผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัตติามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัย

ดังกลาวใหถือเปนที่สดุ และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเตมิ 



                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลกิการจดัจางในกรณี

ตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสยีหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ ไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมไดรับการจดัสรรเงินที่จะใชในการ

จัดจางหรือไดรับจดัสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจดัจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มกีารกระทาํที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรบัการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรอืขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมหรือสมยอมกันกับผูยืน่ขอเสนอรายอื่น หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่น

ใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทาํการจดัจางครั้งนีต้อไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที ่๓ หรอืกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงซึง่ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจดัซื้อจดัจางและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสตูรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชใน

กรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 

                          ตามเงือ่นไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรฐัมนตรเีม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม

หนังสอืสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที ่นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรบัราคา (สตูรคา K) จะตองคงที่ที่ระดบัที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่

กําหนดไวในสญัญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ไดขยายออกไป โดยจะใชสตูร

ของทางราชการทีไ่ดระบุในขอ ๑.๕ 

                ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง 

                        เมื่อ กองทพับก โดย กองทัพภาคที ่๓ ไดคดัเลอืกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจาง

และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว 

ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากทางราชการ หรือผูมวีฒุิบตัรระดบั 

ปวช. ปวส. หรือ ปวท.  หรอืเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รบัรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม

ต่ํากวารอยละ ๑ (หนึ่ง) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชาง

ดังตอไปนี ้

 

 

 



                       ตองมีชางและกรรมกรทํางานประจําอยางนอยวันละ     ๙  คน 

                       ชางเชื่อมไฟฟา                                            ๑        คน 

                       ชางตดิตัง้และเดินสายไฟฟาภายใน                    ๑        คน 

                       ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง)                         ๒        คน 

                       ชางทอและสุขภัณฑ                                      ๑        คน 

                       ชางกออฐิ                                                  ๒        คน 

                       ชางฉาบปูน                                                ๒        คน 

                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอทีไ่ดรับการคดัเลือกใหเปนผูรับจางตอง

ปฏิบัตติามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครดั 

                 ๑๕.    การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัตงิานแลวเสร็จตามสญัญา

ของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรบัการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพือ่นํามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ทัง้นี ้หากผูย่ืนขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืน

ขอเสนอหรอืทําสัญญากบักองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว 

  

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ 


