
( ร่าง ) 

 
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตข้าราชการของ กองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงแฟลตข้าราชการ
ของ กองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ มณฑลทหารบกท่ี ๓๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้าน 
ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ เชื่อถือ 
                ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                      กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 



                     กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                     ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ........................ ถึงวันที่ 
........................ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรอื 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ 

                  อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓ 

  
  

  ประกาศ ณ วันที่        มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(พลตรีอุกฤษฎ์ นุตค าแหง) 

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ท าการแทน 

แม่ทัพภาคท่ี ๓ 

  
 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

 

 

 

 

 



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การจ้างซ่อมปรบัปรงุแฟลตข้าราชการของ กองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ มณฑลทหารบกที ่๓๒ 
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 

ลงวันที ่       มกราคม ๒๕๖๔ 
-------------------------------------------------- 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ซึง่ตอ่ไปนี้เรยีกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มคีวามประสงค์จะประกวดราคา
จ้างซ่อมปรบัปรุงแฟลตข้าราชการของ กองทัพบก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๒ ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี 
ต าบลพิชัย อ าเภอเมอืงล าปาง จังหวดัล าปาง ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอยีด 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สญัญาจา้งก่อสร้าง 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 
                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา 
                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์รว่มกนั 
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ 
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสัญญากับหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 
เนื่องจากเปน็ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ่งถกูระบุชือ่ไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานและไดแ้จ้งเวียนชื่อให้เปน็ผูท้ิ้งงานของหนว่ยงาน
ของรฐัในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลที่ผู้ทิ้งงานเปน็หุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ 
ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนัน้ดว้ย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจ้างและการบรหิาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิตบิุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ดงักล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เข้ายื่นข้อเสนอใหแ้ก่ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั้งนี ้



                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสิทธิห์รอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวน้แต่รฐับาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกนัเชน่วา่นั้น 
                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักับงานที่ประกวดราคาจ้างกอ่สร้างในวงเงินไม่
น้อยกวา่ ๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หา้แสนสองหมืน่เจ็ดพนับาทถว้น) และเปน็ผลงานทีเ่ป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐั หรือ
หนว่ยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชื่อถือ 
                          ๒.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรปูแบบของ "กิจการรว่มค้า" ต้องมีคุณสมบตัิ ดังนี้ 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการ
ก าหนดสดัส่วนหน้าที ่และความรบัผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคา่ตามสัญญาของผู้เขา้รว่มค้าหลักมากกว่าผูเ้ข้าร่วมค้า
รายอื่นทกุราย 
                                   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก กิจการรว่มค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้ารว่มค้าหลกัรายเดียวเปน็ผลงานของกิจการรว่มคา้ที่ยื่นข้อเสนอ 
                                   ส าหรับข้อตกลงฯ ทีไ่ม่ไดก้ าหนดให้ผูเ้ข้าร่วมค้ารายใดเปน็ผู้เขา้รว่มค้าหลัก ผู้เขา้ร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบตัิครบถว้นตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๒     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบิุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนติิ
บุคคล บัญชรีายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิุคคล 
หนังสอืบรคิณห์สนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(ถา้มี) พร้อมทั้งรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นติิบคุคล ให้ยืน่ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงทีแ่สดงถึงการเข้าเปน็หุน้สว่น (ถ้าม)ี ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เปน็หุน้ส่วน 
หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้เปน็หุน้ส่วนที่มไิดถ้ือสญัชาตไิทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสญัญาของการ
เข้ารว่มคา้ และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แลว้แต่กรณ ี
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต่้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ่๑ ครบถ้วน ถูกตอ้ง
แล้ว ระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที ่๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่
ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ่๑ ดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอืน่กระท าการแทนให้แนบหนงัสือมอบอ านาจซึ่ง
ติดอากรแสตมปต์ามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตัวตนของผูม้อบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผูร้ับมอบอ านาจเปน็
บุคคลธรรมดาต้องเปน็ผู้ที่บรรลุนติิภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสรา้งพร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 



                                   (๓)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกสต์ามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต่้องแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว 
ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิส์จะสรา้งบญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ใหโ้ดยผูย้ื่นข้อเสนอไม่ต้อง
แนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องยืน่ข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตามที่
ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อม
ทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยนืยันตัวตนของผู้ยืน่ข้อเสนอโดยไมต่้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๔.๒     ให้ผู้ยืน่ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถว้นโดยไม่ต้องยืน่ใบแจง้ปริมาณงานและราคา และใบ
บัญชีรายการก่อสรา้งในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบไุว้ทา้ยใบเสนอราคาใหถู้กต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้อง
ตรงกันทัง้ตวัเลขและตวัหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนงัสือไม่ตรงกนั ให้ถือตัวหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา่
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ และค่าใช้จา่ยทั้งปวงไวแ้ล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า  ๑๘๐ วนั ตั้งแตว่ันเสนอราคาโดยภายใน
ก าหนดยนืราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรบัผิดชอบราคาทีต่นได้เสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด้ 
                          ๔.๓     ผูย้ืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จไม่เกนิ ๑๐๕ วนั นบัถดัจากวัน 
ลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันทีไ่ดร้ับหนงัสือแจง้จาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให้เริม่ท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถีถ่้วนและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนกิส์ทั้งหมดเสยีก่อนที่จะตกลงยื่นขอ้เสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจา้ง
อิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที ่........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์เปน็เกณฑ์ 
                                    เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ 
โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File 
(Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร 
PDF File กอ่นที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจงึส่งขอ้มลู (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 
ผ่านทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนนิการตรวจสอบคุณสมบัตขิอง   
ผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่า
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชนร์่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
ราคาทีม่ีผลประโยชน์รว่มกนันั้นออกจากการเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอ 
 
 
 
 



                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์วา่ ก่อนหรือในขณะที่มกีาร
พิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเปน็ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และ          
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเปน็การขดัขวางการแข่งขันอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราย
นั้นออกจากการเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกลา่วเปน็ผู้ทิ้งงาน   
เว้นแต ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเหน็ว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็นผูร้ิเริม่ให้มีการกระท าดังกลา่วและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชนต์่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 
                          ๔.๘     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่ าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลว้ไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธกีารเสนอราคาดว้ยวิธปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์ของกรมบัญชีกลางทีแ่สดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอ้เสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓
จะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือ 
ไม่ครบถว้นตามข้อ ๓ หรือยืน่ข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แลว้ คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะไม่
รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์ในสว่นทีม่ิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มผีลท าให้เกิดการได้เปรยีบเสียเปรียบต่อ  
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเปน็การผดิพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไมม่ีการผ่อนผนั 
ในกรณดีังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายชือ่ผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบจัดซื้อจดัจ้างด้วยอเิลก็ทรอนกิส์ หรือบัญชรีายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็น
สาระส าคัญ หรอืมีผลท าใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสห์รือในการท าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ มีสิทธิให้ผู้ยืน่ข้อเสนอชีแ้จงขอ้เท็จจรงิเพ่ิมเตมิได ้กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที ่๓ มีสิทธทิี่จะไมร่ับขอ้เสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หากขอ้เท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไมถู่กต้อง 
 
 
 
 



                          ๕.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่า
การตัดสนิของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เปน็เด็ดขาดผู้ยืน่ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ดร้ับการคัดเลือกหรือไมก่็ตาม หากมเีหตุทีเ่ชื่อถอืได้ว่ายืน่ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เชน่ การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชือ่บุคคลธรรมดา หรือนิตบิุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปน็ตน้ 
                               ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสห์รอืกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 
จะให้ผู้ยื่นขอ้เสนอนัน้ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อไดว้่าผู้ยืน่ข้อเสนอสามารถด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นที่รบัฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือคา่เสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือทีไ่ด้รับการคดัเลือกมี
ผลประโยชนร์่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจา้หนา้ที่ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 
                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือท า
ข้อตกลงเป็นหนังสอืกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ดร้ับแจง้ และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้
ในขณะท าสญัญาโดยใช้หลกัประกันอยา่งหนึ่งอยา่งใด ดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เชค็หรอืดราฟท์นั้น ช าระต่อ
เจ้าหนา้ที่ในวันท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๖.๓     หนงัสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุ
ในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเปน็หนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบญัชกีลางก าหนด 
                          ๖.๔     หนงัสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ไดร้ับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทนุเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชือ่บรษิัทเงินทนุที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแจง้เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสอืค้ าประกันของธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบตัรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพันตามสญัญาจา้งแล้ว 
                 ๗.    ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ 
                          กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจ่ายค่าจ้างซึง่ได้รวมภาษมีูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษอีื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้ง
ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเปน็เกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงนิเปน็ จ านวน ๒ งวด ดังนี ้
                          งวดที ่๑ เป็นจ านวนเงินในอัตรารอ้ยละ ๔๐ ของคา่จ้าง เมื่อผูร้ับจ้างไดป้ฏิบัตงิาน ซ่อมอาคารแฟลตนายสิบ 
หมายเลข ๓๒๓ / ๒๘ ตามวัตถุประสงคข์้อ ๑.๑ (ข้อ ๑.๑.๑) และข้อ ๑.๒ (ข้อ ๑.๒.๑ - ๑.๒.๕) เสร็จเรียบร้อยถูกต้องครบถว้น 
ตามแบบรูปรายการและสัญญา และผูว้่าจ้างได้รับมอบงานไว้เปน็การถูกต้องเรียบรอ้ยแล้ว ให้แลว้เสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถดัจาก
วันเริ่มงานตามสญัญา (ภายในวันที่.....เดอืน.....พ.ศ.....) 



                          งวดที ่๒ (งวดสุดทา้ย) เป็นจ านวนเงนิในอตัราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รบัจ้างได้ท าการ ซ่อมอาคาร
แฟลตนายสิบ หมายเลข ๓๒๓/๒๘ ตามวตัถปุระสงคข์อ้ ๑.๒ (ข้อ ๑.๑.๒ - ๑.๑.๕) เสร็จเรียบรอ้ยถูกต้องครบถ้วนตามแบบรปู
รายการ และสัญญาและผูว้า่จ้างได้รบัมอบงานไว้เปน็การถูกต้องเรียบร้อยแล้วทั้งหมด รวมทั้งท าสถานที่ก่อสรา้งให้สะอาด
เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นบัถดัจากวันเริม่งานตามสัญญา (ภายในวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....)  
                 ๘.    อตัราคา่ปรับ 
                          ค่าปรบัตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี้ หรือขอ้ตกลงจ้างเปน็หนงัสือจะ
ก าหนด ดงันี ้
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รบัจ้างน างานทีร่บัจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้อื่นท าอกีทอดหนึง่โดยไมไ่ดร้ับอนุญาตจากกองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที ่๓ จะก าหนดค่าปรับส าหรบัการฝ่าฝนืดังกล่าวเปน็จ านวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจ้างชว่งนั้น 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รบัจ้างปฏิบตัิผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดคา่ปรับเป็นรายวนั
เป็นจ านวนเงนิตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง 
                 ๙.    การรับประกนัความช ารดุบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ท าสญัญาจา้ง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจา้งเป็น
หนังสอืแลว้แต่กรณี จะต้องรับประกนัความช ารดุบกพรอ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถดัจากวนัที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้รับมอบงาน โดยตอ้งรีบจดัการซอ่มแซมแกไ้ขให้ใช้การไดด้ดีังเดิมภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวันที่
ได้รบัแจง้ความช ารดุบกพรอ่ง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้่อเมือ่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ได้รับอนุมตัิเงนิค่า
ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                          ๑๐.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดค้ัดเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดให้เป็นผูร้ับจ้าง และไดต้กลงจา้ง 
ตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ลว้ ถา้ผู้รับจา้งจะต้องสั่งหรอืน าสิง่ของมาเพื่องานจ้างดงักล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศ และ
ของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามทีร่ัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผูย้ื่นข้อเสนอซึ่งเปน็ผู้รบัจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ีดงันี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แต่
วันที่ผูร้ับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากต่างประเทศ เว้นแตเ่ปน็ของที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรือ
อื่นได ้
                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธเิช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทกุสิง่ของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเ่รอืไทย ซึ่งจะต้องไดร้ับ
อนุญาตเช่นนัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิการ
พาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดค้ัดเลือกแลว้ ไม่ไปท าสญัญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสอืภายในเวลาที่ก าหนดดงัระบุไว้ในขอ้ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ จะริบหลกัประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน การยื่นขอ้เสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกรอ้งให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทัง้จะ
พิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๐.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิท์ี่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเปน็หนังสอืให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสงูสุด (ถา้มี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์นี ้มีความขัดหรอืแย้งกนัผู้ยื่นขอ้เสนอ
จะต้องปฏิบตัิตามค าวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ค าวินิจฉัยดงักล่าวให้ถือเปน็ที่สดุ และผู้ยื่นข้อเสนอไมม่ีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 



                          ๑๐.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจดัจ้างในกรณตี่อไปนีไ้ด ้โดยที่ผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ไมไ่ด ้
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไ่ด้รบัการจัดสรรเงนิที่จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รบัจัดสรร
แตไ่ม่เพียงพอที่จะท าการจดัจ้างครั้งนี้ตอ่ไป 
                                   (๒)    มกีารกระท าที่เขา้ลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รบัการคดัเลือกมี
ผลประโยชนร์่วมกัน หรือมสี่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเปน็ธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจา้หนา้ที่ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครั้งนีต้่อไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสรา้ง 
                          การปรับราคาค่างานก่อสรา้งตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะน ามาใช้ในกรณทีี่ ค่างานกอ่สร้าง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวธิีการต่อไปนี้ 
                          ตามเงือ่นไข หลกัเกณฑ์ สูตรและวธิีค านวณที่ใช้กบัสัญญาแบบปรับราคาไดต้ามมตคิณะรัฐมนตรีเมือ่วนัที่ 
๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสรา้ง ตามหนงัสือส านักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี ท่ี นร 
๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ่๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สตูรการปรบัราคา (สตูรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดบัที่ก าหนดไวใ้นวันแล้วเสร็จตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาทีก่องทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕ 
                 ๑๒.    มาตรฐานฝีมอืช่าง 
                          เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คดัเลือกผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดให้เป็นผูร้ับจ้างและไดต้กลงจา้งก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แลว้ ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้สนอราคาจะต้องมแีละใช้ผูม้ีวุฒบิัตรระดบั 
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศกึษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารบัราชการได ้ในอตัราไมต่่ ากว่าร้อยละ ๑ ของแต่
ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้
                          ๑๒.๑    ช่างเชื่อมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๒    ช่างตดิตั้งและเดนิสายไฟฟ้าภายใน จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๓    ช่างไมแ้ละชา่งเหล็ก (ก่อสร้าง) จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๔    ช่างทอ่และสุขภัณฑ์ จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๕    ช่างก่ออิฐ จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๖    ช่างฉาบปูน จ านวน ๑ คน 
                          ๑๒.๗    ต้องมีช่างและกรรมกรท างานประจ าอย่างน้อย วันละ ๕ คน 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ดร้ับการคดัเลือกให้เป็นผู้รบัจ้างต้องปฏบิัตติามหลักเกณฑ์
ที่กฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๔.    การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                          กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถน าผลการปฏิบัตงิานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รบั
การคดัเลือกให้เปน็ผู้รบัจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รบัการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสญัญา
กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

มกราคม ๒๕๖๔ 


