
 

- ร่าง - 
ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ 
โครงการจัดตัง้กองพลทหารราบท่ี ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองพันทหารราบท่ี ๑ 

กรมทหารราบท่ี ๔ ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 
---------------------------------------------- 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุม่งบงาน
โครงการเสริมสร้างหน่วยและยทุโธปกรณ์ โครงการจดัตัง้กองพลทหารราบท่ี ๗ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ ของ กองพนัทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์  
(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๓,๙๕๗,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนห้าหมืน่เจ็ดพนัห้าร้อยบาทถ้วน) 
                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่คราวเน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็น
หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 
                 ๘. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนั
เป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

 

 

 

 

 

 



 

 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงิน   ไมน้่อยกวา่ ๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมืน่บาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ี
เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐั หรือหนว่ยงานเอกชนท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ เช่ือถือ 
                ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี ้
                      กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการก าหนดสดัสว่นหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมลูคา่ตามสญัญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลกัมากกวา่ผู้ เข้าร่วมค้ารายอื่นทกุราย 
                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั กิจการร่วม
ค้านัน้ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลกัรายเดยีวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ 
                     ส าหรับข้อตกลงฯ ท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั ผู้เข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๒. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และช าระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี 
........................ ถึงวนัท่ี ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเวบ็ไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ่ ๗๓๓๕๔ 
ในวนัและเวลาราชการ 
                อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครัง้นี ้หากรายการดงักลา่วไมไ่ด้รับการสนบัสนนุงบประมาณ
จากรัฐบาล จะต้องไมถื่อเป็นข้อผกูมดั กบั กองทพัภาคท่ี ๓ 

 
ประกาศ ณ วนัท่ี         กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

 

(พลตรีอกุฤษฎ์ นตุค าแหง) 

รองแมท่พัภาคท่ี ๓ ท าการแทน 

แมท่พัภาคท่ี ๓ 
 

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ และ
เอกสารสว่นท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 
 

 



 

- ร่าง - 
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี ........................ 
การจ้างก่อสร้างกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ โครงการจดัตัง้กองพล
ทหารราบท่ี ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองพันทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๔ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

ลงวันท่ี         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

--------------------------------------------- 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ซึ่งตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุม่งบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยทุโธปกรณ์ โครงการจดัตัง้
กองพลทหารราบท่ี ๗ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองพนัทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๔ ณ กอง
พนัทหารราบท่ี ๑ กรมทหารราบท่ี ๔ คา่ยจิรประวตัิ ต าบลนครสวรรค์ออก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จงัหวดั
นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดงัตอ่ไปนี ้
                        - ก่อสร้างห้องน า้ - ส้วมทหาร พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวก รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗ 
- ๑ ฉ. จ านวน ๒ หลงั                               
                       - งานประปาภายนอกอาคาร 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนงัสือค า้ประกนั 

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา 
                                    (๒)   หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างลว่งหน้า 
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 

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

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

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%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
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
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


 

 

 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบั
หน่วยงานของรฐัไว้ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตังิานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึ่งถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็น
ผู้ทิง้งานของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิตบิคุคลท่ีผู้
ทิง้งานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติ
บคุคลนัน้ด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้
จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้มีอาชีพรบัจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 
                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก ่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท า
การอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้น
แตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืนข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 

                          ๒.๑๐     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคา
จ้างก่อสร้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจด็หมืน่บาทถ้วน) และเป็น
ผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ี กองทพับก โดย กองทพัภาค
ท่ี ๓ เช่ือถือ 
                          ๒.๑๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ 
ดงันี ้
                                   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั 
ข้อตกลงฯ จะต้องมีการก าหนดสดัสว่นหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมลูคา่
ตามสญัญาของผู้เข้าร่วมค้าหลกัมากกวา่ผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทกุราย 
                                   กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั 
กิจการร่วมค้านัน้ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืน
ข้อเสนอ 
                                   ส าหรับข้อตกลงฯ ท่ีไมไ่ด้ก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลกั 
ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
 

 



 

 

 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ย่ืนส าเนาหนงัสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) 
และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้าม)ี พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลท่ีมใิชนิ่ติบคุคล 
ให้ย่ืนส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้าม)ี 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือ
สญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ย่ืน
ส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพ่ิม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี 
๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกสจ์ะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบ
หนงัสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผู้รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมาย
แล้วเท่านัน้ 

                                   (๒)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวด
ราคาจ้างฯ ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๑,๙๗๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจด็หมืน่บาทถ้วน) และส าเนา
สญัญาของหนงัสือรับรองผลงานฉบบัท่ีย่ืน พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 



 
 
 
                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกสต์ามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                   ทัง้นี ้เมื่อผู้ ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตาม
แบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสนี์ ้โดยไมม่ีเง่ือนไขใดๆ ทัง้สิน้ 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของ
ผู้ ย่ืนข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วน
โดยไมต้่องย่ืนใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียว
และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หน่วย หรือราคาตอ่รายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและ
ตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคดิราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพ่ิม ภาษี
อากรอ่ืน และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๑๘๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่
เกิน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัท่ีได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ ให้เร่ิมท างาน 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงย่ืน
ข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ 
 

 

 

 



 

 

 

                          ๔.๕     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ในวนัท่ี ........................  ระหวา่ง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ์ 

                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการย่ืน
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้ว
จึงสง่ข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก ่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ผา่นทางระบบ
จดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะด าเนินการ
ตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ ย่ืนข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืน
ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อน
หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ ย่ืนข้อเสนอ และ
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ทิง้งาน เว้น
แต ่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ มิใชเ่ป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการ
กระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

                          ๔.๘     ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเง่ือนไขท่ีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
รวมคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ท่ีก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเวบ็ไซต์ 
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                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓จะพิจารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลกัฐานการ
ย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมร่ับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืนข้อเสนอ
รายนัน้ เว้นแตผู่้ ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดุ
ท่ีจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี 
๓ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัและความ
แตกตา่งนัน้ ไมม่ีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาด
เลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ สงวนสิทธ์ิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ ย่ืน
ข้อเสนอโดยไมม่ีการผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไมป่รากฏช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสท์างระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

                                   (๒)    ไมก่รอกช่ือผู้ ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วย
อิเลก็ทรอนิกส ์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีสิทธิ
ให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีสิทธิท่ีจะไมร่ับข้อเสนอ 
ไมร่ับราคา หรือไมท่ าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 
                          ๕.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไมร่ับราคาต ่าสดุ หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดั
จ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสิน
ของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓เป็นเดด็ขาดผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ  
 



 
 
 
มิได้ รวมทัง้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไมว่า่จะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกหรือไมก่็ตาม หากมเีหตท่ีุ
เช่ือถือได้วา่ย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบคุคล
ธรรมดา หรือนิติบคุคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไม่
อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐาน
ท่ีท าให้เช่ือได้วา่ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบรูณ์ หากค าชีแ้จงไมเ่ป็นท่ีรับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีสิทธิท่ีจะไมร่ับข้อเสนอ
หรือไมร่ับราคาของผู้ ย่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้้ ย่ืนข้อเสนอดงักลา่วไมม่ีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือ
คา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลิก
การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการ
ประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น 
หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการ
เสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงั
ระบใุนข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนงัสือกบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ภายใน ๗ วนั นบัถดั
จากวนัท่ีได้รบัแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้าง
ท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ให้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ยึดถือไว้ในขณะท าสญัญาโดยใช้
หลกัประกนัอย่างหนึ่งอย่างใด ดงัตอ่ไปนี ้

                          ๖.๑     เงินสด 

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรื
อดราฟท์นัน้ ช าระตอ่เจ้าหน้าท่ีในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๖.๓     หนงัสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตาม
วิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับ
อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธรุกิจค า้ประกนัตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย
อนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือค า้ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ 



๑.๔ (๒) 
 

 

 

 

                          ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคนืให้ โดยไมม่ีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้รบัจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะจ่ายคา่จ้างซึ่งได้รวมภาษีมลูคา่เพ่ิม ตลอดจน
ภาษีอ่ืน ๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น 
จ านวน ๑๐ งวด ดงันี ้
                          งวดท่ี ๑ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๕ ของคา่จ้างเและได้หกัคนืเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการตดัต้นไม้, ขดุหลมุ, ท าฐานราก, หลอ่เสาตอมอ่, หลอ่คานคอ
ดิน, ท าพืน้ (เว้นวสัดผุิว), พร้อมท าการป้องกนัและก าจดัศตัรูท าลายเนือ้ไม้โดยการฉีดน า้ยาลงดิน ของ 
อาคารห้องน า้ ? ส้วมทหาร รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามรายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถกูต้อง
แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ
.............) 
                          งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๗ ของคา่จ้าง และได้หกัคืนเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ หลอ่เสา, หลอ่คานรับโครงหลงัคา ของ อาคารห้องน า้ - ส้วม
ทหาร รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
ตามรายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถกูต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดท่ี ๓ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้างและได้หกัคนืเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าโครงหลงัคา, มงุวสัดมุงุหลงัคา ของ อาคารห้องน า้ ? ส้วมทหาร 
รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตาม
รายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถกูต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดท่ี ๔ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๖ ของคา่จ้าง และได้หกัคนืเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่าย เมื่อผู้รับจ้างได้ท าผนงั, ฉาบปนูผนงั, ติดตัง้วงกบพร้อมบานประต,ู ติดตัง้ไฟฟ้า ? 
ประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสขุภณัฑ์), ปวูสัดผุิวพืน้, ปวูสัดผุิวผนงั ของ อาคารห้องน า้ ? ส้วม
ทหาร รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
ตามรายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถกูต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ.............) 
 
 



 
 
 
 
                          งวดท่ี ๕ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๕ ของคา่จ้าง และได้หกัคืนเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการขดุหลมุ, ท าฐานราก, หลอ่เสาตอมอ่, หลอ่คานคอดิน, ท าพืน้ 
(เว้นวสัดผุิว), พร้อมท าการป้องกนัและก าจดัศตัรูท าลายเนือ้ไม้โดยการฉีดน า้ยาลงดนิ ของ อาคาร
ห้องน า้ ? ส้วมทหาร รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามรายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถกูต้อง
แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ
.............) 
                          งวดท่ี ๖ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๗ ของคา่จ้าง และได้หกัคืนเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ หลอ่เสา, หลอ่คานรับโครงหลงัคา ของ อาคารห้องน า้ ? ส้วม
ทหาร รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
ตามรายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถกูต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดท่ี ๗ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้าง และได้หกัคนืเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าโครงหลงัคา, มงุวสัดมุงุหลงัคา ของ อาคารห้องน า้ - ส้วมทหาร 
รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตาม
รายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถกูต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดท่ี ๘ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๖ ของคา่จ้าง และได้หกัคนืเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าผนงั, ฉาบปนูผนงั, ตดิตัง้วงกบพร้อมบานประต,ู ติดตัง้ไฟฟ้า ? 
ประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสขุภณัฑ์), ปวูสัดผุิวพืน้, ปวูสัดผุิวผนงั ของ อาคารห้องน า้ ? ส้วม
ทหาร รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จ านวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ 
ตามรายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรบัมอบงานไว้เป็นการถกูต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ.............) 
                          งวดท่ี ๙ เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๒ ของคา่จ้าง และได้หกัคืนเงินลว่งหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการสร้างระบายน า้ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหลก็, ติดตัง้บ่อพกั ค.
ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหลก็ รายละเอียดตามแบบ ๗๓๐๗ จ านวน ๒ แห่ง เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง 
ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามรายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถกูต้อง
แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา (ภายในวนัท่ี........เดือน.........พ.ศ
.............) 
 
 



 
 
 
                          งวดท่ี ๑๐ (งวดสดุท้าย) เป็นจ านวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๒ ของคา่จ้าง และได้หกัคืน
เงินลว่งหน้าจ่ายสว่นท่ีเหลือทัง้หมดเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการติดตัง้ถงับ าบดัน า้เสียส าเร็จรูปชนิดเกรอะ - 
กรองไร้อากาศส าเร็จรูป, ติดตัง้ฐานรองรับถงับ าบดัน า้เสยี, เช่ือมโยงไฟฟ้า - ประปาภายนอก เข้ากบั
ไฟฟ้า - ประปาภายใน และผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารสญัญาท่ีผู้รับจ้างได้ท าไว้กบัผู้ผลิตขายถงับ าบดั
น า้เสีย ส าหรับงานติดตัง้ถงับ าบดัน า้เสียทกุแหง่แสดงกบัคณะกรรมการตรวจรับพสัด ุโดยมีรายละเอียด
ตา่งๆ ในสญัญาตามท่ีระบไุว้ในเง่ือนไขสญัญาการด าเนินการเก่ียวกบัถงับ าบดัน า้เสยีระหวา่งผู้รับจ้าง
กบับริษัทผู้ผลิตขายถงับ าบดัน า้เสียตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบตัิประกอบสญัญางานก่อสร้าง
ของกองทพับก  และท างานสว่นท่ีเหลือทัง้หมด ของ โครงการเสริมสร้างหน่วยและยทุโธปกรณ์งบงาน
โครงการเสริมสร้างหน่วย โครงการจดัตัง้ พล.ร.๗ ของ ร.๔ พนั.๑ มทบ. ๓๑ คา่ยจิรประวตั ิ               
จว. น.ว. เสร็จเรียบร้อย ถกูต้อง ครบถ้วน สมบรูณ์ ตามรายการและสญัญาและผู้วา่จ้างได้ท าการตรวจ
รับมอบงานไว้เป็นการถกูต้องแล้วตามสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ รวมทัง้ท าสถานท่ีก่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั นบัถดัจากวนัเร่ิมงานตามสญัญา(ภายในวนัท่ี........
เดือน.........พ.ศ.............) 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนงัสือจะก าหนด ดงันี ้

                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รบัจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนท าอีกทอดหนึ่งโดยไมไ่ด้รับ
อนญุาตจากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะก าหนดคา่ปรับส าหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจ านวน
ร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้ 

                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบตัิผิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะ
ก าหนดคา่ปรับเป็นรายวนัเป็นจ านวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึง่ได้ท าสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ 
๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ี
เกิดขึน้ภายในระยะเวลา ไมน้่อยกวา่ ๒ ปี  นบัถดัจากวนัท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ได้รับมอบ
งาน โดยต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    การจ่ายเงนิล่วงหน้า 
                          ผู้ ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลว่งหน้า ในอตัราไมเ่กินร้อยละ ๑๕ ของราคา
คา่จ้างทัง้หมด แตท่ัง้นีจ้ะต้องสง่มอบหลกัประกนัเงินลว่งหน้า เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนงัสือค า้
ประกนัหรือหนงัสือค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๓) 
ให้แก่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ก่อนการรับช าระเงินลว่งหน้านัน้ 
 



 
 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่จ้างส าหรับงานจ้างครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ตอ่เมื่อ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี 
๓ ได้รับอนมุตัิเงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          ๑๑.๒   เมื่อกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ได้คดัเลือกผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็น
ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสัง่หรือน าสิ่งของ
มาเพ่ืองานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือ
ไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้
ย่ืนข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิ่งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบั
เรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิ่งของนัน้ 
โดยเรืออ่ืนท่ีมใิชเ่รือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปท า
สญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาท่ีก าหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓จะริบหลกัประกนัการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค า้ประกนั การย่ืนข้อเสนอ
ทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิง้งาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓สงวนสิทธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการ
สงูสดุ (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดั
หรือแย้งกนัผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามค าวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ค าวินิจฉยั
ดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ และผู้ ย่ืนข้อเสนอไมม่ีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๑.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลกิการจดัจ้างในกรณี
ตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไมไ่ด้ 

 

 



 

 

 

 

 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดั
จ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอท่ีจะท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจดัจ้างหรือท่ีได้รบัการ
คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่าง
เป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการ
ทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๒.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ใน
กรณีท่ี คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึน้ โดยวิธีการตอ่ไปนี ้
                          ตามเง่ือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีค านวณท่ีใช้กบัสญัญาแบบปรบัราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวนัท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนงัสือส านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงท่ีท่ีระดบัท่ีก าหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามท่ี
ก าหนดไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ได้ขยายออกไป โดยจะใช้
สตูรของทางราชการท่ีได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝีมือช่าง 
                          เมื่อ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ได้คดัเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ล้ว ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตัิงานก่อสร้าง
ดงักลา่ว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวฒุิบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบนัการศกึษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ ๑ ของแตล่ะ สาขาช่าง
แตจ่ะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาช่าง ดงัตอ่ไปนี ้
                          ๑๓.๑    ช่างเช่ือมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๒    ช่างติดตัง้และเดินสายไฟฟ้าภายใน จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๓    ช่างไม้และช่างเหลก็ (ก่อสร้าง) จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๔    ช่างท่อและสขุภณัฑ์ จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๕    ช่างก่ออิฐ จ านวน ๑ คน 
                          ๑๓.๖    ช่างฉาบปนู จ านวน ๑ คน 
                         ๑๓.๗    ต้องมีช่างและกรรมกรท างานอย่างน้อย ๖ คน 



 

 

 

 

                ๑๔.    การปฏบัิตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จตามสญัญา
ของผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการย่ืน
ข้อเสนอหรือท าสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ไว้ชัว่คราว 

กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

        กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๔ 

 


