( สําเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการยาย กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม
(กองทัพภาคที่ ๓) ของ กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการยาย
กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม (กองทัพภาคที่ ๓) ของ กองรอยทหารมา
(ลาดตระเวน) ที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงาน
กอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๔๗,๗๒๑,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสองหมื่นหนึ่ง
พันหนึ่งรอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางใน
วงเงินไมนอยกวา ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามลานแปดแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวม
คา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่

กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
วันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูส นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ........................
ถึงวันที่ ........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ได
ภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูส นใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ
ผูส นใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะ
ชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่ ........................
อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

อภิเชษฐ ซื่อสัตย
(พลตรีอภิเชษฐ ซื่อสัตย)
รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๓

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร
สวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)
นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓
โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3

( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจางกอสรางโครงการยาย กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม (กองทัพภาคที่
๓) ของ กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่
เมษายน ๒๕๖๓
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความ
ประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง โครงการยาย กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวร
แหงใหม (กองทัพภาคที่ ๓) ของ กองรอยทหารมา (ลาดตระเวน) ที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก ณ คายสมเด็จพระ
เอกาทศรถ ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔

แบบรูปและรายการละเอียด
แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
สัญญาจางกอสราง
แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัตขิ องผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู
ทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบสามลานแปดแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม

"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต
ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวม
คาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่
๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาในวงเงินไมนอยกวา ๒๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (ยี่สิบสามลานแปดแสนบาทถวน) และสําเนาสัญญา
ของหนังสือรับรองผลงานที่ใชยื่น
(๔.๒) ใบเสนอราคาจางกอสรางฯ
(๔.๓) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาฯ
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบใน
ขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบ
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไม
ตองยื่นใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให
ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไว
แลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคา
มิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให
เริ่มทํางาน

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลา
ในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น
ขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจาก
การเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา
เห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน
๒,๓๘๖,๐๕๕.๐๐ บาท (สองลานสามแสนแปดหมื่นหกพันหาสิบหาบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรื
อดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือ ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจสอบความถูกตองในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอใน
หนังสือ ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนใหผูยื่น
ขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดพิจารณาเห็นชอบ
รายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพน
จากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยนื่ ขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอ
รายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ กําหนดไวในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการ
ตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิใหผูยื่น
ขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไม
วาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม
เปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอราย
นั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําทีเ่ ขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวา
กระทําการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรื
อดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น
ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๓๓ งวด
งานนี้มีการจายเงินลวงหนารอยละ ๑๕ และผูวาจางจะหักเงินจายลวงหนาคืนรอยละ ๑๕ ของการสงงานในแต
ละงวด ตั้งแตงานงวดที่ ๑ จนถึงงวดสุดทาย งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จ
กอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้น เพื่อรับเงินได โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ถมดิน
บริเวณพื้นที่กอสรางทั้งหมด, ทอระบายน้ําลอดถนน ขนาด ๑.๐๐ ม.(แบบคู) พรอมกําแพงปากทอทั้งสองดาน
รายละเอียดตามแบบ กห ๑๙-๑ ก. ถึง กห ๑๙-๘ ก. ของ งานโครงการยาย รอย ม.(ลว.) ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวร
แหงใหม (ทภ.๓) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ รอย ม.(ลว.) ๔เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตอก
เสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก ,หลอคานคอดิน โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑
หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําพื้น
ชั้นที่๑ (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการอัดน้ํายาลงดิน โรงทหาร๑๒๐ คน
รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา
, หลอคานรับพื้นชั้นที่ ๒โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอย
แลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําพื้น
ชั้นที่ ๒ (เวนวัสดุผิว),ทําบันได (เวนวัสดุผิว) โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑
หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา
, หลอคานรับโครงหลังคา โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบกห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอย
แลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําโครง
หลังคา, มุงหลังคา โรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ให
แลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน

งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง
ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคม และสุขภัณฑ) ชั้นที่ ๑ โรงทหาร ๑๒๐
คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง
ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง,ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ไมรวมดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นที่ ๒ โรงทหาร๑๒๐
คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ฉาบ
ปูนผนังชั้น ๑ และชั้น ๒ ติดตั้งบานประตู-หนาตาง,ทําฝาเพดานปูวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๑ โรงทหาร ๑๒๐ คน
รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้ง
บานประตู-หนาตาง,ทําฝาเพดานปูวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๒ โรงทหาร ๑๒๐ คนรายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖
จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตอก
เสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดิน ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลาย
เนื้อไมโดยการอัดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา หองน้ํา-สวมทหาร
รายละเอียดตามแบบ กห ๐๗-๑ ฉ. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทํา
ผนัง, ฉาบปูนผนัง ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ไมรวมดวงโคมและสุขภัณฑ), ติดตั้งวงกบพรอมบานประตูหนาตาง, ปูวัสดุผิวพื้นและบุวัสดุผิวผนัง หองน้ํา-สวมทหารรายละเอียดตามแบบกห ๐๗-๑ ฉ. จํานวน ๑ หลัง
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้ง
ครุภัณฑประจําอาคาร, ตูเตียงนอนทหาร, ราวเก็บปน, ถังน้ําไฟเบอรกลาสพรอมฐาน ค.ส.ล.,เครื่องสูบน้ํา
อัตโนมัติของโรงทหาร ๑๒๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห ๐๖-๖ จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลว
เสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตอก
เสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น(ยกเวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและ
กําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดินใตอาคารทั้งหมด,ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา โรงเลี้ยง ๑๐๐ คน
รายละเอียดตามแบบ กห ๐๘-๔ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทํา
ผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ), ติดตั้งบานประตูหนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี) โรงเลี้ยง ๑๐๐ คน รายละเอียดตามแบบ
กห.๐๘-๔ จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตอก
เสาเข็ม,ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (ยกเวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและ
กําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดินใตอาคารทั้งหมด, หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครง
หลังคา, มุงหลังคา โรงครัวสําหรับโรงเลี้ยง ๑๐๐ - ๒๐๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห.๐๙-๑ ก. จํานวน ๑
หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทํา
ผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ), ติดตั้งบานประตูหนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี),ติดตั้งครุภัณฑประจําอาคาร, ติดตั้งทอเตา

เครื่องใหความรอนพรอมอุปกรณ, ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ, ติดตั้งถังเก็บน้ําไฟเบอรกลาส รายละเอียดตาม
แบบ ๑๐๕๖๖, ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียชนิดเกรอะ-กรองสําเร็จรูป, ทําถนน ค.ส.ล. เขาสูอาคาร โรงครัวสําหรับ
โรงเลี้ยง ๑๐๐-๒๐๐ คน รายละเอียดตามแบบ กห.๐๙-๑ ก.จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๑๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตอก
เสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลาย
เนื้อไมในสวนที่เปนดินใตอาคารทั้งหมดโรงเก็บรถสายพาน จุ ๑๖ คัน รายละเอียดตามแบบ ๔๑๔๙ ช. จํานวน
๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอ
เสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา โรงเก็บรถสายพาน จุ ๑๖ คัน รายละเอียดตามแบบ
๔๑๔๙ ช จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทํา
ผนัง, ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) โรงเก็บ
รถสายพาน จุ ๑๖ คัน รายละเอียดตามแบบ ๔๑๔๙ ช จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน
๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้ง
ครุภัณฑประจําอาคาร รายละเอียดตามแบบ ๖๐๗๗,พื้นแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รับน้ําหนัก ๒๑ ตัน
รายละเอียดตามแบบทบ.๗๙๔๓เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตอก
เสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและ
กําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดินโรงรถจุ ๒๕ คัน (ชนิด ๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.
๒๔๑๕ ด. จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอ
เสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา โรงรถจุ ๒๕ คัน (ชนิด ๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.
๒๔๑๕ ด. จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน มุง
หลังคา โรงรถจุ ๒๕ คัน (ชนิด ๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จํานวน ๑ หลังเสร็จเรียบรอย
แลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทํา
ผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ), ปูกระเบื้อง
ผิวพื้น, บุกระเบื้องผิวผนัง โรงรถจุ ๒๕ คัน (ชนิด ๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จํานวน ๑
หลังเสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทํา
พื้นแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รับน้ําหนัก ๒๑ ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลว
เสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๒๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตอก
เสาเข็ม, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดิน, ทําพื้น พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดย
การฉีดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงเหล็ก, มุงหลังคา, ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้ง
ไฟฟาภายใน (ยกเวนดวงโคม), ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู-หนาตาง คลัง สป.๓ รายละเอียดตามแบบ ทบ.
๔๑๒๒ ฉ. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน

งวดที่ ๒๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน สราง
พื้นแข็ง ค.ส.ล. (รับน้ําหนัก ๑๒ ตัน) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓,สรางถนน ค.ส.ล. เขาสูอาคาร รับ
น้ําหนัก ๑๒ ตัน, สรางประตูทางเขา กวาง ๕.๐๐ ม. รายละเอียดตามแบบ๔๓๘๑ ค., สรางรั้วลวดหนามรอบ
คลัง พรอมค้ํายัน รายละเอียดตามแบบ ๔๓๙๓, ติดตั้งไฟฟาลอมรอบคลัง รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๑๒๒ ฉ.
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๓๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน สราง
ลาดลางรถ (ขึ้นทางเดียว) ขนาด ๔.๐๐ ม.x๑๗.๐๐ ม. จํานวน ๑ แหงและสรางทางเทา ค.ส.ล. ดานขางและ
ดานหลังของลาดลางรถ รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๓, สรางพื้นแข็งค.ส.ล. หนาลาดรับน้ําหนัก ๑๒ ตัน
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓,เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๓๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน สราง
ลาดลางรถ (ขึ้นทางเดียว) ขนาด ๔.๐๐ ม.x๑๗.๐๐ ม. จํานวน ๑ แหงและสรางทางเทา ค.ส.ล. ดานขางและ
ดานหลังของลาดลางรถ รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๓, สรางพื้นแข็งค.ส.ล. หนาลาดรับน้ําหนัก ๑๒ ตัน
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓,เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๓๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน สราง
ถนน ค.ส.ล. สาย ก. รับน้ําหนัก ๒๑ ตัน และถนน ค.ส.ล. สาย ข. รับน้ําหนัก ๒๑ ตัน รายละเอียดตามแบบ
ทบ.๗๙๔๓ เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน
งวดที่ ๓๓ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงทาสีภายใน-ภายนอกอาคาร,ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศ เชื่อมโยงไฟฟาประปาภายนอกเขากับไฟฟา-ประปาภายในของอาคาร และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาที่ผูรับจางไดทําไว
กับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียสําหรับงานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหงแสดงกับคณะกรรมการตรวจการจางโดย
มีรายละเอียดตางๆในสัญญาตามที่ระบุไวในเงื่อนไขสัญญาการดําเนินการเกี่ยวกับถังบําบัดน้ําเสียระหวางผู
รับจางกับบริษัทผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานกอสรางของ
กองทัพบก และทํางานในสวนที่เหลือทั้งหมด รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ของงานโครงการ
ยายรอย ม.(ลว.) ๔ เขาที่ตั้งปกติถาวรแหงใหม (ทภ.๓) ปงบประมาณ ๒๕๖๓ ของ รอย ม.(ลว.) ๔ ใหแลวเสร็จ
เรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการและสัญญาและผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปน
การถูกตองเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับ
อนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ
๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคา
ปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๘ ของราคางานจาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดรับมอบงาน โดยตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือ
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดรับ
อนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
๑๒.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับ
จาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ ีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคดั เลือกแลว ไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะริบ
หลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือ
เปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้
ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมได
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัด
จางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี
ที่ คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคาํ นวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของ
ทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
- งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตาง ๆ ดังนี้คือ.งานอาคาร
หมวด ๑
งานถมดิน
หมวด ๒ ขอ ๒.๑
งานพื้นแข็ง ค.ส.ล.
หมวด ๓ ขอ ๓.๔
งานรางระบายน้ํา ค.ส.ล.และทอระบายน้ํา ค.ส.ล. หมวด ๓ ขอ ๓.๕
คางานคงที่
๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและ
ไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่น
ขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากทางราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
หรือ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ
๑ (หนึ่ง) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย
๑๒ คน
- ชางเชื่อมไฟฟา
จํานวน ๑ คน
- ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน
จํานวน ๑ คน
- ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง)
จํานวน ๓ คน
- ชางกออิฐ
จํานวน ๑ คน
- ชางฉาบปูน
จํานวน ๓ คน
- ชางทอและสุขภัณฑ
จํานวน ๓ คน
ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปนผูช ํานาญ
โดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงาน ๔ ป ทั้งนี้น้ํายาที่ใชตองไดรับอนุมัติจากผูวาจาง
กอน
และผูรับจางตองแนบรูปถาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตองมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็น
กํากับ
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผู
ยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เมษายน ๒๕๖๓

