
( ร่าง ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคท ี๓  

เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารของกองพันทหารปืนใหญ่ท ี๒๐  

กรมทหารปืนใหญ่ท ี๒๑ และกองพันทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะท ี๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

อาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกองพนัทหารม้าที ๗  

กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ ประจําปีงบประมาณ 

๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ

ประกวดราคาครังนีเป็นเงินทงัสิน ๑๘,๙๖๖,๒๐๐.-บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนหกหมืนหกพนั

สองร้อยบาทถ้วน)  

                 ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบคุคลซงึอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชวัคราวเนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็นผู้

ทงิงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึรวมถึงนิติ

บคุคลทีผู้ ทิงงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงาน

ในกิจการของนิติบคุคลนนัด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือจดั

จ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิุคคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอ

ให้แก่กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็น

ผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ครังนี 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไมย่อมขนึศาลไทย เว้นแต่

รัฐบาลของผู้ ยืนข้อเสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเชน่ว่านนั 

                 ๑๐. ผู้ ยืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานทีประกวดราคาจ้าง



ก่อสร้างในวงเงินไมน้่อยกว่า ๙,๔๕๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านสีแสนห้าหมืนบาทถ้วน) และเป็น

ผลงานทีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนทีกองทพับก โดย 

กองทพัภาคที ๓ เชือถือ 

                     ผู้ ยืนข้อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี 

                     (๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ

ราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่ว

สามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที

เข้าประกวดราคาได้ 

                     (๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติ

บคุคลทีเข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสาร

ประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีทีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนงึเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบั

หนว่ยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ

จดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านนัสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ

ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทียืนข้อเสนอได้ 

                     ทงันี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วม

ค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ ยืนข้อเสนอซงึได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดั

จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ

กรมบญัชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  
                 ๑๓. ผู้ ยืนข้อเสนอซงึได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชี

ธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครังซงึมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมนืบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงิน

สดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  

 
                ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที ........................ ระหว่าง

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

                ผู้สนใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ 

๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทาง

ธนาคาร ตงัแตว่นัที ........................ ถึงวนัที ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง

ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงัจากชําระเงินเป็นทีเรียบร้อยแล้วจนถึง



ก่อนวนัเสนอราคา 

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

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ตอ่ 

๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพมิเตมิเกียวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน 

โปรดสอบถามมายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ผ่านทางอีเมล์ 

yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชอ่งทางตามทีกรมบญัชีกลางกําหนดภายในวนัที 

........................ โดย กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะชีแจงรายละเอียดดงักล่าวผ่านทาง

เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที ........................  

  
  ประกาศ ณ วนัที        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
  

  

  

  

  

  
 

ณฐัวฒิุ ชณุหะนนัทน์  

(พลตรีณฐัวฒิุ ชณุหะนนัทน์) 

รองแม่ทพัภาคที ๓ ทําการแทน 

แม่ทพัภาคที ๓ 

  

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ 

และเอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ตงัแตว่นัทีซือเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  
 
 
  
 

สําเนาถกูต้อง  

  
ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที 3  

 ประกาศขึนเว็บวนัที ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที 3 

 
 
 
 
 
 
 



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขท ี........................  

การจ้างก่อสร้างอาคารของกองพันทหารปืนใหญ่ท ี๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ท ี๒๑ และ

กองพันทหารม้าท ี๗ กรมทหารม้าที ๒ จังหวัดอุตรดติถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วย

ระยะท ี๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท ี๓  

ลงวันท ี       มกราคม ๒๕๖๒  

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ซงึต่อไปนีเรียกว่า "กองทพับก โดย กองทพัภาค 

ที ๓" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐  

กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกองพนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการ

เสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐  

กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกองพนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทวัไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคําประกนั  

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา  

                                    (๓)   หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างล่วงหน้า 

   

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ ทีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of 

Quantities) 

  



                 ๒.    คุณสมบัตขิองผ้ยนืข้อเสนอู   

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบุคคลซงึอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบั

หนว่ยงานของรัฐไว้ชวัคราว เนืองจากเป็นผู้ ทีไมผ่่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบุคคลซงึถกูระบชืุอไว้ในบญัชีรายชือผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียน

ชือให้เป็นผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซงึ

รวมถึงนิติบคุคลทีผู้ ทิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการ

ดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนนัด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบาย

การจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ดงักล่าว 

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ ยืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืน

ข้อเสนอให้แก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ครังนี 

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซงึอาจปฏิเสธไม่ยอมขนึศาล

ไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยืนข้อเสนอได้มีคําสงัให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเชน่ว่านนั 

                          ๒.๑๐     ผู้ ยืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักับงานที

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๙,๔๕๐,๐๐๐.-บาท (เก้าล้านสีแสนห้าหมืนบาท

ถ้วน) และเป็นผลงานทีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนที

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ เชือถือ 

                                   ผู้ ยืนข้อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมี

คณุสมบตั ิดงันี 

                                   (๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่กิจการร่วม

ค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอ

ราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้า

ดงักล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ

ร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคล

แตล่ะนิติบคุคลทีเข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ใน



เอกสารประกวดราคา เว้นแต ่ในกรณีทีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนงึเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคา

กบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านนัสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ

ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทียืนเสนอราคาได้ 

                                   ทงันี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความว่า 

กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนกิส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ ยืนข้อเสนอซงึได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบ

จดัซือจดัจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) 

ของกรมบญัชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  

                          ๒.๑๓     ผู้ ยืนข้อเสนอซงึได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่น

บญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครังซงึมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมนืบาทคูส่ญัญาอาจจา่ย

เป็นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

   

                 ๓.    หลักฐานการยนืข้อเสนอ 

                         ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยืนมาพร้อมกบัการเสนอราคาทาง

ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจํากดั ให้ยืนสําเนา

หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) 

พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยืนสําเนาหนงัสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจ

ควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลทีมิใชน่ิติ

บคุคล ให้ยืนสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นนั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็น

หุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของ

ผู้ เป็นหุ้นส่วนทีมิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ ยืนข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วม

ค้า ให้ยืนสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามทีระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วม

ค้า แล้วแตก่รณี 



                                   (๔)    เอกสารเพมิเตมิอืนๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน

ภาษีมลูคา่เพิม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคา

ทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                           ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชี

เอกสารส่วนที ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง

บญัชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสาร

ส่วนที ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี 

                                   (๑) ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอืนกระทําการแทนให้

แนบหนงัสือมอบอํานาจซงึติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบ

อํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทงันีหากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ทีบรรลนุิติ

ภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านนั 

                                   (๒) หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓) สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทงัรับรองสําเนา

ถกูต้อง เป็นผลงานประเภทเดียวกนัไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๙,๔๕๐,๐๐๐.-บาท (เก้า

ล้านสีแสนห้าหมืนบาทถ้วน) และสําเนาสญัญาจ้าง ทีเป็นงานเดียวกนักับหนงัสือรับรองผลงาน 

พร้อมทงัรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๔) บญัชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จ้าง

ก่อสร้างอาคารของ 

กองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกองพนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที 

๒ จงัหวดัอตุรดติถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒  ซงึจะต้อง

แสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทงักําไรไว้ด้วย 

                                   (๕) ผู้ เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคมุงาน และคณุวฒุิไมตํ่ากวา่ภาค

วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอยา่งน้อย ๑ คน โดยมีหนงัสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้องมี

บตัรประกนัสงัคมกบัทางนิติบคุคลทีเสนอราคา และสําเนาใบเสร็จแสดงการสง่เงินสมทบ

สําหรับคา่จ้างเดือนธนัวาคม ๒๕๖๑ 

                                   (๖) ผู้ เสนอราคาต้องมีชา่งสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย ๒ คน 

โดยมีหนงัสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพฒันาฝีมือ

แรงงาน และต้องมีบตัรประกนัสงัคมกบัทางนิติบคุคลทีเสนอราคา และสําเนาใบเสร็จแสดงการ

ส่งเงินสมทบสําหรับคา่จ้างเดือนธนัวาคม ๒๕๖๑ 

                                   (๗) บญัชีเอกสารส่วนที ๒ ทงัหมดทีได้ยืนพร้อมกบัการเสนอราคาทาง



ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                                   ทงันี เมือผู้ ยืนข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสาร

ส่วนที ๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชี

เอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) 

ให้โดยผู้ ยืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ยืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไมมี่

เงือนไขใดๆ ทงัสิน และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทงัหลกัฐานแสดงตวัตน

และทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยืนข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคา

ตามข้อ ๑.๒ พร้อมจดัทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง

เดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเงือนไขที

ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทงันี ราคารวมทีเสนอจะต้องตรงกนัทงัตวัเลขและตวัหนงัสือ 

ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทงัสินซงึรวมคา่

ภาษีมลูคา่เพิม ภาษีอากรอืน และคา่ใช้จา่ยทงัปวงไว้แล้ว 

                                   ราคาทีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกว่า  ๑๘๐ วนั ตงัแต่

วนัเสนอราคา 

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้และจะถอนการ

เสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่

เกิน ๒๔๐ วนั 

นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้างหรือจากวนัทีได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที ๓ ให้เริมทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยืนข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และ

รายการละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกส์ทงัหมดเสีย

ก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอเิล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดั

จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ในวนัที ........................  ระหว่าง

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

ของระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  



                                    เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสาร

การยืนข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ ยืนข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบ

ไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยืนข้อเสนอต้องเป็น

ผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยนั

การเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมลู (Upload) เพือเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที ๓ ผ่านทางระบบจดัซือจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะ

ดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ ยืนข้อเสนอแตล่ะรายว่า เป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์

ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืนตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ ยืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้

ยืนข้อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน    คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผู้ ยืน

ข้อเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกนันนัออกจากการเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า 

ก่อนหรือในขณะทีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยืนข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวาง

การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอนัเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัออกจาก

การเป็นผู้ ยืนข้อเสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอ

ดงักล่าวเป็นผู้ทิงงาน เว้นแต่ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ ยืนข้อเสนอ

รายนนั มิใชเ่ป็นผู้ ริเริมให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การ

พิจารณาของกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ 

                          ๔.๘     ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี 

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงือนไขทีระบไุว้ในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาทีรวมภาษีมลูคา่เพิม และภาษีอืนๆ 

(ถ้ามี) รวมคา่ 

ใช้จ่ายทงัปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา 

ตามวนั เวลา 

ทีกําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ยืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ยืนข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการ

เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ ยืนข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทาง



ระบบการจดัซือ 

จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกันอยา่งหนงึอยา่งใดดงัตอ่ไปนี จํานวน 

๙๔๘,๓๑๐.-บาท      (เก้าแสนสีหมืนแปดพนัสามร้อยสิบบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีที

ใช้เช็คหรือดราฟท์นนัชําระตอ่เจ้าหน้าทีในวนัทียืนข้อเสนอ หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 

                          ๕.๒     หนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบ

ทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ทีได้รั

อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศขอ

ธนาคารแห่งประเทศไทย    ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้

ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคําประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบา

กําหนด 

                          กรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารสงัจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาล

ไทยหรือหนงัสือ   คําประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกั

การเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบบัเอกสารดงักล่าวมาให้กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓

ตรวจสอบความถกูต้องในวนัที........................ ระหว่าง

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

                          กรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอทียืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะ

ใช้หนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให

ระบชืุอผู้ ยืนข้อเสนอในหนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดงันี 

                          (๑) กรณีทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ ให้ระบชืุอกิจกรรม

ร่วมค้าดงักลา่ว  เป็นผู้ ยืนข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีทีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ ให้ระบชืุอ

ผู้ เข้าร่วมค้ารายทีสญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายืนข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ ยืน

ข้อเสนอ 

                          ทงันี "กิจการร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการ

ร่วมค้าทีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะคืน

ให้ผู้ยืนข้อเสนอหรือผู้คาํประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที 

๓ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล    คดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ยืน

ข้อเสนอรายทีคดัเลือกไว้ซงึเสนอราคาตําสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คืนได้

ตอ่เมอืได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ ยืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว  

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่

ดอกเบีย 



                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้อเสนอ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผู้ ยืนข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยืน

หลกัฐานการยืนข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืนข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ 

๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล    การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอ

ของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั เว้นแตผู่้ ยืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด

คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุจะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่ง  ไปจากเงือนไข

ทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์      ในส่วนทีมิใช่สาระสําคญัและความแตกตา่งนนั ไมมี่ผลทําให้เกิดการ

ได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ 

อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั 

                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ สงวนสิทธิไมพ่ิจารณาข้อเสนอของผู้

ยืนข้อเสนอโดยไมมี่การผ่อนผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชือผู้ ยืนข้อเสนอรายนนัในบญัชีรายชือผู้ รับเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชือผู้ ซือ

เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ทางระบบจดัซือจดัจ้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์ ของกองทพับก 

โดย กองทพัภาคที ๓ 

                                   (๒)    ไมก่รอกชือผู้ ยืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจ้าง

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่

ผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที 

๓ มีสิทธิให้ผู้ ยืนข้อเสนอชีแจงข้อเท็จจริงเพมิเตมิได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ มีสิทธิที

จะไมรั่บข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทําสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไมเ่หมาะสมหรือไม่

ถกูต้อง 

                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ทรงไว้ซงึสิทธิทีจะไมรั่บราคาตําสดุ

หรือราคาหนงึราคาใด หรือราคาทีเสนอทงัหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือ

ขนาด หรือเฉพาะรายการหนงึรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

โดยไมพ่จิารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทงันี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็น



สําคญั และให้ถือว่าการตดัสินของกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ เป็นเด็ดขาด   ผู้ ยืนข้อเสนอ

จะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยืนข้อเสนอเป็นผู้ทงิงาน ไมว่า่จะ

เป็นผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการ   คดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุเชือถือได้ว่ายืนข้อเสนอกระทํา

การโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชือบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอืนมา

เสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีทีผู้ ยืนข้อเสนอรายทีเสนอราคาตําสดุ เสนอราคาตําจนคาดหมายไ

ว่าไมอ่าจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะให้ผู้ ยืนข้อเสนอนนัชีแจง

และแสดงหลกัฐานทีทําให้เชือได้วา่ผู้ ยืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชีแจงไม่เป็นทีรับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ 

มีสิทธิทีจะไมรั่บข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ ยืนข้อเสนอรายนนั ทงันีผู้ ยืนข้อเสนอดงักล่าวไมมี่

สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ อาจประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอที

ชนะการประกวดราคาหรือทีได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ยืน

ข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน 

หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบ

สญัญา ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือกบักองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ 

ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงิน

เทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างทีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  ให้ กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที ๓ ยดึถือไว้ในขณะทําสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอย่างหนงึอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี  

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสงัจา่ย ซงึเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัทีที

ใช้เช็คหรือดราฟท์นนั ชําระตอ่เจ้าหน้าทีในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันนัไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 

                          ๗.๓     หนงัสือคําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคําประกั

อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบญัชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนงัสือคําประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ทีได้รั

อนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาํประกนัตามประกาศขอ

ธนาคารแห่งประเทศไทย    ตามรายชือบริษัทเงินทนุทีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้

ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสือคําประกนัของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบา

กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 



                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบียภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัทีผู้ชนะ

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓จะจ่ายคา่จ้างซงึได้รวมภาษีมลูคา่เพมิ 

ตลอดจนภาษีอืน ๆ และคา่ใช้จา่ยทงัปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการ

จา่ยเงินเป็น จํานวน ๑๓ งวด ดงันี 

                          งวดที ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๙.๕ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๗.๕ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๙.๕ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๖ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๓ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๗ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 



                          งวดที ๘ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๔ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๙ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๓.๕ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๔ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๓.๕ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที ๑๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๔ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิาน ก่อสร้างอาคารของกองพนัทหารปืนใหญ่ที ๒๐ กรมทหารปืนใหญ่ที ๒๑ และกอง

พนัทหารม้าที ๗ กรมทหารม้าที ๒ จงัหวดัอตุรดิตถ์ โครงการเสริมสร้างหน่วยระยะที ๒ 

ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐.๕ ของคา่จ้าง เมือผู้ รับจ้างได้

ปฏิบตังิานทงัหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ รวมทงัทํา

สถานทีก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์นี หรือ

ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี 

                          ๙.๑     กรณีทีผู้ รับจ้างนํางานทีรับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อืนทําอีกทอดหนงึโดย

ไมไ่ด้รับอนญุาตจากกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืน

ดงักล่าวเป็นจํานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนนั 

                          ๙.๒     กรณีทีผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ 

จะกําหนดคา่ปรับเป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๐๘ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบุ

ในข้อ ๑.๓ หรือ   ข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่อง

ของงานจ้างทีเกิดขึนภายในระยะเวลา   ไมน้่อยกว่า    ๒ ปี  นบัถัดจากวนัทีกองทพับก โดย 



กองทพัภาคที ๓ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิ

ภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัทีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    การจ่ายเงนิล่วงหน้า 

                          ผู้ ยืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอตัราไมเ่กินร้อยละ ๑๕ ของ

ราคาคา่จ้างทงัหมด แตท่งันีจะต้องส่งมอบหลกัประกนัเงินล่วงหน้า เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หรือหนงัสือคําประกนัหรือหนงัสือคําประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบด

ระบใุนข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ก่อนการรับชําระเงินล่วงหน้านนั 

   

                 ๑๒.    ข้อสงวนสทิธิในการยืนข้อเสนอและอืน ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี 

พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมือ กองทพับก โดย กองทพัภาค

ที ๓ ได้รับอนมุตัเิงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          ๑๒.๒   เมือกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ได้คดัเลือกผู้ ยืนข้อเสนอรายใด

ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้อง

สงัหรือนําสิงของมาเพืองานจ้างดงักล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนนัต้องนําเข้ามาโดย

ทางเรือในเส้นทางทีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยืนข้อเสนอซงึเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมาย  ว่า

ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี 

                                   (๑)    แจ้งการสงัหรือนําสิงของดงักล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรม

เจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั นบัตงัแตว่นัทีผู้ รับจ้างสงัหรือซือของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิงของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีมีสิทธิ

เชน่เดียวกบัเรือไทยจากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ 

ให้บรรทกุสิงของนนั โดยเรืออืนทีมิใช ่    เรือไทย ซงึจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นนัก่อนบรรทกุของ

ลงเรืออืน หรือเป็นของทีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออืน 

                                   (๓)    ในกรณีทีไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตาม

กฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๒.๓   ผู้ ยืนข้อเสนอซงึกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ได้คดัเลือกแล้ว ไม่

ไปทําสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาทีกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที ๓ จะริบหลกัประกนัการยืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคําประกนั

การยืนข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน (ถ้ามี) รวมทงัจะ

พิจารณาให้เป็นผู้ทิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหาร

พสัดภุาครัฐ  

                          ๑๒.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ สงวนสิทธิทีจะแก้ไขเพิมเตมิเงือนไข 



หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของ

สํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 

                          ๑๒.๕   ในกรณีทีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มี

ความขดัหรือแย้งกนัผู้ ยืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาค

ที ๓ คําวินิจฉัยดงักลา่วให้ถือเป็นทีสดุ และผู้ ยืนข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ 

เพมิเตมิ 

                          ๑๒.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างใน

กรณีตอ่ไปนีได้ โดยทีผู้ ยืนข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาค

ที ๓ ไมไ่ด้ 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินทีจะใช้

ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอทีจะทําการจดัจ้างครังนีตอ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทําทีเข้าลกัษณะผู้ ยืนข้อเสนอทีชนะการจดัจ้างหรือที

ได้รับการคดัเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือขดัขวาง

การแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผู้ ยืนข้อเสนอรายอืน หรือเจ้าหน้าทีในการเสนอ

ราคา หรือส่อว่ากระทําการทจุริตอืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครังนีตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

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

กฎกระทรวงซงึออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะ

นํามาใช้ในกรณีที     คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพมิขนึ โดยวิธีการตอ่ไปนี 

                          ตามเงือนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณทีใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือวนัที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบ

อาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สูตรคา่ K) จะต้องคงทีทีระดบัทีกําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จ

ตามทีกําหนดไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลาทีกองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ได้ขยาย

ออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการทีได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 

   

   

                 ๑๔.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับ

จ้างต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ้ประกอบการู  

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ สามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตาม



สญัญาของผู้ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตังิาน

ของผู้ประกอบการ 

                          ทงันี หากผู้ ยืนข้อเสนอทีได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ทีกําหนดจะถกูระงบั

การยืนข้อเสนอหรือทําสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓ ไว้ชวัคราว 

  

กองทพับก โดย กองทพัภาคที ๓  

       มกราคม ๒๕๖๒  

 
 


