
(ราง) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

โครงการเสริมสรางหนวยระยะที่ ๒ ของ กรมทหารราบที่ ๗  

และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุง

อาคารและส่ิงปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการเสริมสรางหนวยระยะท่ี ๒ ของ        

กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

(e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๙,๕๖๘,๐๐๐.๐๐ 

บาท (สิบเกาลานหาแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถวน) 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมคีําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง

กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๙,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) และเปน



ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาค 

ที่ ๓ เชื่อถือ 

                ๑๑. ผูย่ืนขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

                      กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลง

ฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญา

ของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ

รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                     กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม

คาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใช

ผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 

                     สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม

คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                ผูยื่นขอเสนอตอง ย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ 

บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแต

วันท่ี ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่ เว็บไซต  http://www.army๓.mi.th หรือ 

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

ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด

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

ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

จ ะ ช้ี แจง ร ายละ เอี ยด ดั ง กล า ว ผ านทา ง เ ว็บ ไซต  http://www.army3.mi.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................ 

                  อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้  หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน

งบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

 

 



ประกาศ ณ วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อุกฤษฎ นุตคําแหง 

(พลตรีอุกฤษฎ นุตคําแหง) 

รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓ 

  

  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และ

เอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

สําเนาถูกตอง  

  

ยงยุทธ คุมแพทย  

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 

(ราง) 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 

การจางกอสรางปรับปรุงอาคารและส่ิงปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ โครงการเสริมสราง

หนวยระยะที่ ๒ ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

ลงวันที่         มีนาคม ๒๕๖๔ 

 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" 

มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๔ โครงการเสริมสรางหนวยระยะที่ ๒ ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรม

ทหารราบท่ี ๗ ณ คายกาวิละ ตําบลวัดเกต อําเภอเมอืงเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 



                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

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

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับ

หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบ

เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อให

เปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่

ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการ

จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 



                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นที่เขาย่ืนขอเสนอ

ใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา

การอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 

เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด

ราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๙,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน) และ

เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓เชื่อถือ 

                          ๒.๑๒     ผู ย่ืนขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมี

คุณสมบัติ ดังนี้ 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา

หลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือ

มูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา

หลัก กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืน

ขอเสนอ 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคา

หลัก ผูเขารวมคาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวม

คาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบการที่ข้ึนทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลาง

หรือไมก็ได 

                                   สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคา

หลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรอง

สําเนาถูกตอง 



                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม 

(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสาํเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ

บุคคล ใหย่ืนสาํเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา

ม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิได

ถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูย่ืนขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแต

กรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ท้ังหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร

สวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 

๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ 

PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนให

แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจ

และผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตาม

กฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่

ประกวดราคาเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคท่ี ๓ เชื่อถือในวงเงินไมนอยกวา ๙,๗๘๐,๐๐๐.-บาท (เกาลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาท

ถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรองผลงานท่ีใชยื่น 

  

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ท้ังหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 



                                   ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 

๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ 

ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูย่ืนขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ 

ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยัน

ตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตาม

แบบเอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ให

ครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้ง

เดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาตอหนวย และราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว

ทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี

อากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวัน

เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการ

เสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 

๒๗๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูย่ืนขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการ

ละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืน

ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ 

น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกําหนดเวลาย่ืนขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการ

ยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 



                          ๔.๖     ผูย่ืนขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย่ืนขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลว

จึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ผานทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการ

ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผู ย่ืนขอเสนอที่มี

ผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู ย่ืนขอเสนอราคาท่ีมี

ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา 

กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูย่ืนขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย่ืนขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ 

และกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูย่ืนขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา

ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ 

(ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูย่ืนขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา 

ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูย่ืนขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูย่ืนขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ

ร าค าด ว ย วิ ธี ป ร ะ กว ด ร าค าอิ เ ล็ ก ท รอนิ ก ส  ข อ งก รม บั ญชี ก ล า งที่ แ ส ด ง ไ ว ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต 

www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู ย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทาง

ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 

๙๗๘,๔๐๐.๐๐ บาท (เกาแสนเจ็ดหมื่นแปดพันสี่รอยบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ท่ีใช

เชค็หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ย่ืนขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 



                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย

อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย

หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอ

ราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกตองใน

วันท่ี........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที่ผูย่ืนขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใช

หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุช่ือ

ผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูย่ืนขอเสนอ 

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการย่ืนขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผูย่ืนขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐาน

การย่ืนขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือย่ืนขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว 

คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ

รายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓

กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาด

เลก็นอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืน

ขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสาร



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที่ ๓ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิ

ใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ 

ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเทจ็จริงดงักลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด 

หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด 

หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณา

จัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสาํคัญ และใหถือวาการตัดสิน

ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย

ใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

และลงโทษผูย่ืนขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี

เหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล

ธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณีที่ผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา

ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผู ย่ืนขอเสนอนั้นช้ีแจงและแสดง

หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให

เสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ

หรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ

คาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการ

ประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย่ืนขอเสนอรายอ่ืน 

หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการ

เสนอราคา หรือสอวากระทําการทจุริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 



                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา 

ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัด

จากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใช

หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช

เชค็หรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๗ .๓     หนังสือค้ํ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตาม

วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ

ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย

อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ 

๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงนิ 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจน

ภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสราง

งานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้นเพ่ือรับเงินได โดยไมตองสงงาน

เปนไปตามลําดับงวด และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๑๕ งวด ดังนี้ 

                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ตัดตนไม, ลอมตนไม, ทําทอระบายน้ําลอดถนน ขนาด &#๖๑๖๓๘; ๑.๐๐ ม. พรอมกําแพงปากทอทั้ง

สองดาน รายละเอียดตามแบบ กห.๑๙-๑ ก. - ๑๙-๘ ก. จํานวน ๑ แหง, รื้อพื้นแข็งของเดิม, ถมดิน

บริเวณพ้ืนที่กอสรางทั้งหมด ของ งานโครงการเสริมสรางหนวยและยุทโธปกรณ งบงานโครงการ

เสริมสรางหนวย โครงการเสริมสรางหนวยระยะท่ี ๒ ของ ร.๗, ร.๗ พัน.๑ คายกาวิละ มทบ.๓๓ จว.ช.

ม. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรู



ทําลายเนื้อไมโดยการอัด - ฉีดน้ํายาลงดิน โรงรถจุ ๘ คัน (ชนิด ๑ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.

๒๔๑๕ ซ. จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ติดตั้งหลังคา โรงรถจุ ๘ คัน (ชนิด ๑ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ซ. จํานวน ๑ หลัง เสร็จ

เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ทําผนัง, ติดตั้งประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา - ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ), ปูกระเบื้อง

ผิวพื้น, บุกระเบื้องผิวผนัง, ติดตั้งฝาเพดาน โรงรถจุ ๘ คัน (ชนิด ๑ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.

๒๔๑๕ ซ. จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพ้ืน พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม

โดยการอัด - ฉีดน้ํายาลงดิน โรงซอมรถ รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๖๑๐ ค. จํานวน ๑ หลัง เสร็จ

เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ติดตั้งหลังคา โรงซอมรถ รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๖๑๐ ค. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ให

แลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา - ประปาภายในอาคาร (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) 

โรงซอมรถ รายละเอียดตามแบบ ทบ.๔๖๑๐ ค. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 

๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ทําฐานราก, ทําเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดย

การอัด - ฉีดน้ํายาลงดินใตอาคารทั้งหมด คลัง สป. ๒-๔ รายละเอียดตามแบบ กห.๑๓ - ๓ ก. จํานวน 

๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ติดตั้งหลังคา คลัง สป. ๒-๔ รายละเอียดตามแบบ กห.๑๓ -๓ ก. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ให

แลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ทําผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง (ยกเวนประตูเหล็กบานมวน), ตดิตั้งไฟฟาภายในอาคาร (ยกเวนดวง

โคม) คลัง สป. ๒-๔ รายละเอียดตามแบบ กห.๑๓ - ๓ ก. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลว

เสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ทําฐานราก, ทําเสาตอมอ, หลอคานคอ, ทําพ้ืน พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดย



การอัด - ฉีดน้ํายาลงดินใตอาคารทั้งหมด คลัง สป. ๒-๔ รายละเอียดตามแบบ กห.๑๓ - ๓ ง. จํานวน ๑ 

หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ติดตั้งหลังคา คลงั สป. ๒-๔ รายละเอียดตามแบบ กห.๑๓ -๓ ง. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ให

แลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ทําผนัง, ติดตั้งประตู-หนาตาง (ยกเวนประตูเหล็กบานมวน), ติดตั้งไฟฟาภายในอาคาร (ยกเวนดวงโคม) 

คลัง สป. ๒-๔ รายละเอียดตามแบบ กห.๑๓ - ๓ ง. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลวงวดท่ี ๑๔ 

จํานวนเงินรอยละ ๗.๐๐ ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ ๑๕ จะจาย

ใหเมื่อผูรับจางไดทําการ สรางหองน้ํา - สวมทหาร รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จํานวน ๑ หลัง 

เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

 

                          งวดที่ ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

สรางหองน้ํา - สวมทหาร รายละเอียดตามแบบ กห.๐๗-๑ ฉ. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ให

แลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 

                          งวดที่  ๑๕ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผู

รับจางไดปฏิบัติงาน สรางพ้ืนแข็ง ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943, ติดตั้งชั้นวางของโครงเหล็ก 

รายละเอียดตามแบบ 4072 ก., สรางถนนแอสฟลทติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบ ทบ.8020 แบบที่ 

3 แถวที่ 2, ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ - กรองไรอากาศ, สรางทางเทา ค.ส.ล. ระหวาง

โรงทหารกับหองน้ํา - สวมทหาร, เช่ือมโยงไฟฟา - ประปาภายนอกเขากับไฟฟา - ประปาภายใน และ

ผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาที่ผูรับจางไดทําไวกับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสีย สําหรับงานติดตั้งถัง

บําบัดน้ําเสียทุกแหงแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยมีรายละเอียดตาง ๆ ในสัญญาตามที่ระบุไว

ในเงื่อนไขสัญญาการดาํเนินการเกี่ยวกับถังบําบัดน้ําเสียระหวางผูรับจางกับบริษัทผูผลิตขายถังบําบัดน้ํา

เสียตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานกอสรางของกองทัพบก และทํางานสวนที่

เหลือทั้งหมด ของ งานโครงการเสริมสรางหนวยและยุทโธปกรณ งบงานโครงการเสริมสรางหนวย 

โครงการเสริมสรางหนวยระยะที่ 2 ของ ร.7, ร.7 พัน.1 คายกาวิละ มทบ.33 จว.ช.ม. ใหแลวเสร็จ

เรียบรอย ถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการและสัญญา รวมท้ังทําสถานที่กอสรางใหสะอาด

เรียบรอย และผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 

๒๗๐ วัน 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 



                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมได

รับอนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวน

รอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะ

กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๙ ของราคางานจาง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่

เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับ

มอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง

ความชํารุดบกพรอง 

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา 

                          ผูย่ืนขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคา

คาจางท้ังหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ํา

ประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) 

ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 

๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 

๓ไดรบัอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                          ๑๒.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดให

เปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนํา

สิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่

มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

กําหนด ผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจา

ทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทกุ

สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน

ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 



                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตาม

กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๒.๓   ผูย่ืนขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกแลว ไมไป

ทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคท่ี ๓ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การย่ืนขอเสนอ

ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๒.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข 

หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการ

สูงสดุ (ถามี) 

                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความ

ขัดหรือแยงกันผูย่ืนขอเสนอจะตองปฏิบัตติามคําวินจิฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัย

ดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๒.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณี

ตอไปนี้ได โดยที่ผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชใน

การจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่

ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวา

กระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

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

กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใช

ในกรณีท่ี คางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตาม

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน

กอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 



                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จ

ตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป โดย

จะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 

           งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตางๆ ดังนี้คอื.- 

           งานอาคาร                                                  หมวด  ๑ 

           งานดิน                                                      หมวด  ๒  ขอ  ๒.๑ 

           งานผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต                        หมวด  ๓  ขอ  ๓.๓ 

           งานพ้ืนแข็ง ค.ส.ล.                                         หมวด  ๓  ขอ  ๓.๔ 

           งานทอระบายน้ํา ค.ส.ล.                                  หมวด  ๓  ขอ  ๓.๕ 

           คางานคงที่ 

   ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปนผูชํานาญ        

    โดยเฉพาะจากบริษัทผูผลติตัวยาและจะตองรับประกันผลงาน ๔ ป ทั้งนี้น้ํายาที่ใชตอง 

    ไดรับอนุมัติจากผูวาจางกอน และผูรับจางตองแนบรูปถาย ขั้นตอนการปฏิบัตงิานและ 

    ตองมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นกํากับ 

               ๑๔.    มาตรฐานฝมือชาง 

                        เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับ

จางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูย่ืนขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสราง

ดังกลาว ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชาง จากทางราชการ หรือผูมี

วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.  หรือเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับ

ราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ (หนึ่ง) ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย ๑ (หนึ่ง) 

คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้ 

                       ตองมีชางและกรรมกรทํางานประจําอยางนอยวันละ ๙  คน 

                       ชางเชื่อมไฟฟา                                             ๑  คน 

                       ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน                      ๑  คน 

                       ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง)                           ๑  คน 

                       ชางทอและสขุภัณฑ                                        ๑  คน 

                       ชางกออิฐ                                                    ๑  คน 

                       ชางฉาบปูน                                                  ๑  คน 

                 ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง

ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๖.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 



                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม

สัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผูประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการ

ยื่นขอเสนอหรือทาํสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว 

  

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๔ 


