
(ราง) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการยาย กองพัน

ทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมา ที ่๒ เขาที่ตั้งปกตถิาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาท่ี ๒ จังหวัด

นาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 
                 กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มคีวามประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางปรบัปรุงอาคารและสิ่ง

ปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมา ที่ ๒ เขาทีต้ั่งปกติถาวร

แหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ จังหวดันาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินท้ังสิ้น ๖๑,๘๙๔,๖๐๐.๐๐ บาท (หกสิบ

เอ็ดลานแปดแสนเกาหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน) 

                 ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี้ 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบญัชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชือ่ใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจดัการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอาํนาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไมมลัีกษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสดังกลาว 

                 ๘. ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสครั้งนี้ 

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคาํสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. 

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๓๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบลานเกาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชือ่ถือ 

                ๑๒. ผูยื่นขอเสนอทีย่ื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณุสมบัต ิดังนี ้

                      กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี

การกําหนดสัดสวนหนาที ่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมลูคาตามสญัญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 



                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตอง

ใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดยีวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                     กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลัก

จะตองเปนผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาทีไ่มใชผูเขารวมคาหลักจะเปน

ผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรอืไมกไ็ด 

                     สําหรับขอตกลงฯ ทีไ่มไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย

จะตองมีคณุสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

 
                ผูยื่นขอเสนอตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส ในวันที ่

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

                ผูสนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาดวยอิเลก็ทรอนกิส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน

ทางระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ........................ ถึงวันที ่

........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเลก็ทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระ

เงนิเปนที่เรยีบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

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

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

และเวลาราชการ 

                  อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ คร้ังนี้ หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

รัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓  

 
  

ประกาศ ณ วันที ่        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 
อํานาจ ศรีมาก 

(พลตรีอํานาจ ศรีมาก) 

รองแมทัพภาคท่ี ๓ ทําการแทน 

แมทัพภาคท่ี ๓ 

 
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที ่๑ และเอกสารสวนที่ 

๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

สําเนาถูกตอง  

  
ยงยุทธ คุมแพทย  

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3  

 ประกาศขึ้นเว็บวันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 



(ราง) 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ ........................ 

การจางกอสรางปรับปรงุอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการยาย กองพันทหารมาที่ ๑๐ 

กรมทหารมา ที่ ๒ เขาที่ตั้งปกตถิาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ จังหวัดนาน 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

ลงวันท่ี         มีนาคม ๒๕๖๕ 

 
                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ซึ่งตอไปนี้เรยีกวา "กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓" มีความ

ประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการยาย 

กองพันทหารมาที่ ๑๐ กรมทหารมา ที ่๒ เขาที่ตั้งปกตถิาวรแหงใหมของ กองพันทหารมาที ่๑๐ กรมทหารมาที่ ๒ 

จังหวัดนาน ณ ตําบลฝายแกว อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส 

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้าํประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

                          ๑.๕     สูตรการปรบัราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 

                          ๑.๘   แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กทีผ่ลติภายในประเทศ 

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

                 ๒.    คณุสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงบัการยื่นขอเสนอหรอืทําสญัญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบญัชีรายชือ่ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติบิุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบรหิาร ผูมอีํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบุิคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมลีักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขาย่ืนขอเสนอใหแก 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ 

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง

กอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๓๐,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบลานเกาแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓เชือ่ถือ 

                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมคุีณสมบัต ิดังน้ี 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ 

จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผดิชอบในปรมิาณงาน สิ่งของ หรือมลูคาตามสญัญาของผูเขารวมคา

หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ

รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ย่ืนขอเสนอ 

                                   กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม

คาหลักจะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาท่ีไมใชผูเขารวมคาหลัก

จะเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได 

                                   สาํหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม

คาทุกรายจะตองมีคุณสมบติัครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน 

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ 

                         ผูย่ืนขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คอื 

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณผูีย่ืนขอเสนอเปนนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหย่ืนสําเนาหนังสอืรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่หุนสวนผูจดัการ ผูมอีํานาจควบคมุ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรอืบรษิัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผูจัดการ ผูมอีํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถอืหุน

รายใหญ (ถาม)ี พรอมทั้งรบัรองสาํเนาถูกตอง 



                                   (๒)    ในกรณผูียื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิชนิตบิุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบตัรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรอืสําเนาหนังสอืเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถอืสัญชาตไิทย พรอมทั้งรบัรองสําเนา

ถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณผูียื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณชิย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                                           ทั้งนี ้เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 

ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ 

๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ในกรณีทีผู่ย่ืนขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งน้ี

หากผูรับมอบอาํนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๓)    สําเนาหนังสอืรบัรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาใน

วงเงินไมนอยกวา ๓๐,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สามสิบลานเกาแสนบาทถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรอง    

ผลงานที่ใชย่ืนและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที ่กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ เชือ่ถือ 

                                   (๔)    สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

(SMEs) (ถาม)ี 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารสวนที ่๒ ทั้งหมดที่ไดย่ืนพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรปูแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผูย่ืนขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบญัชเีอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรปูแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูยืน่ขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบ

ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 



                          ๔.๒     ใหผูย่ืนขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบ

แจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 

ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสอื ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกัน ใหถอืตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคดิราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลูคาเพ่ิม ภาษอีากรอืน่ และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา

โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูย่ืนขอเสนอตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

                          ๔.๓     ผูยืน่ขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๙๐ วัน   

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสอืแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ใหเร่ิมทํางาน 

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด 

ฯลฯ ใหถีถ่วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเง่ือนไข

ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๕     ผูยืน่ขอเสนอจะตองย่ืนขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที ่........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอ

และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยืน่ขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ

ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) 

เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูย่ืนขอเสนอที่มผีลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่นตามขอ 

๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยืน่ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ผูย่ืนขอเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน

ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ 

๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ

ตัดรายชือ่ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา

ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอ

รายนั้น มใิชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก 

โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผูยืน่ขอเสนอจะตองปฏิบติั ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัตติามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส 



                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมลูคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศกึษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

                          ๔.๙    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิต

ภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลติภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน

ลงนามในสัญญา 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูย่ืนขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้จํานวน ๓,๐๙๔,๗๓๐.๐๐ บาท 

(สามลานเกาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือด

ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๕.๒     หนงัสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนงัสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทุนหรอืบรษิัทเงนิทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสอืค้ําประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนาํเชค็หรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรฐับาลไทยหรือหนังสอื

ค้ําประกันของบริษัทเงนิทุนหรือบริษัทเงนิทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ

เอกสารดงักลาวมาใหกองทพับก โดย กองทัพภาคที ่๓ตรวจสอบความถูกตองในวันที ่........................ ระหวางเวลา 

........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ย่ืนขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้าํ

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวม

คากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ

หรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผล

คัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลอืกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสดุหรือได

คะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสญัญาหรอืขอตกลง หรือผูย่ืนขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสนิโดยใชหลักเกณฑ ราคา 



                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการย่ืนขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนคิหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรอืเสนอรายละเอียดแตกตาง

ไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน

สวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสยีเปรียบตอผูย่ืนขอเสนอรายอื่น หรือ

เปนการผิดพลาดเลก็นอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูย่ืนขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย่ืนขอเสนอโดย

ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 

                                   (๑)    ไมปรากฏชือ่ผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชีรายชือ่ผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบญัชีรายชือ่ผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซื้อจดัจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

                                   (๒)    ไมกรอกชือ่ผูย่ืนขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ มสิีทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจง

ขอเทจ็จริงเพิ่มเตมิได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มสิีทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรอืไมทาํสัญญา หาก

ขอเทจ็จริงดังกลาวไมเหมาะสมหรอืไมถูกตอง 

                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง

ราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลอืกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง

รายการใด หรอือาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สดุแตจะพิจารณา 

ทั้งน้ี เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสนิของกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ เปน

เด็ดขาดผูย่ืนขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรอืคาเสียหายใดๆ มไิด รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่

ไดรับการคัดเลือกหรอืไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถอืไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน

เปนเท็จ หรือใชชือ่บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

                               ในกรณท่ีีผูย่ืนขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชือ่ไดวาผูย่ืนขอเสนอ

สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูย่ืนขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอ

ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทพัภาคที ่๓ 



                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอทีช่นะการประกวดราคาหรือที่

ไดรับการคัดเลือกมผีลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขดัขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาทีใ่นการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน

การเสนอราคา 

                          ๖.๘     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสดุของผูย่ืน

ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรฐัจัดซือ้จดัจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด

เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสดุของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไม

เกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย 

                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธติามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการ SMEs 

                          ๖.๙     หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติ

ไทยหรือนิตบิุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสดุของผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่

มิไดถอืสัญชาติไทยหรือนติิบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซือ้

หรือจัดจางจากผูย่ืนขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถอืสัญชาตไิทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

ดังกลาว 

                                    ผูย่ืนขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธติามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตอง

เปนผูประกอบการที่เปนบุคคลธรรมดาที่ถอืสัญชาตไิทยหรือนิตบิุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสญัญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสอืกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ

จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยดึถอืไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลกัประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีที่ใชเช็คหรือด

ราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 

                          ๗.๓     หนงัสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนงัสือค้ําประกันของบรษิัทเงินทุน หรือบรษัิทเงนิทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนญุาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู่ชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสญัญาจางแลว 

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมลูคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ 

และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงนิเปน จํานวน ๒๕ งวด ดังนี้ 



                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ถากถางและ

ตัดตนไมบริเวณจุดกอสราง, ตัดดนิและถมดินบริเวณพ้ืนที่กอสรางทั้งหมด, ทําทอระบายน้ําลอดถนน ขนาด ๐.๘๐ 

(แบบเดี่ยว) พรอมทาํกําแพงปากทอทั้ง ๒ ดาน จํานวน ๑๖ แหง และทําทอระบายน้ําลอดถนน ขนาด &#๒๑๖; 

๐.๖๐ (แบบเดี่ยว) จํานวน ๒ แหง รายละเอียดตามแบบ กห.๑๙-๑ ก ถึง ๑๙-๘ ก (พรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือทีผู่

รับจางทํามายังผูวาจาง สําหรับประสานไปยังรฐัวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพ่ือเขาดําเนินการเก่ียวกับงานติดตั้งระบบ

ไฟฟา ? ประปาภายนอก) และผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดไุมนอยกวารอยละ ๖๐ ของมลูคาพัสดุท ใหแลว

เสรจ็ภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ขุดหลุม, ทํา

ฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้นชั้นท่ี ๑ (เวนวัสดผุิว) พรอมทําการปองกันและกําจดัศัตรทูําลาย

เนื้อไมโดยการฉีดนํ้ายาลงดนิ ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ให

แลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา, 

หลอคานรับพ้ืนชั้นที่ ๒, ทําพื้นชั้นที่ ๒, ทําบันได (เวนวัสดุผิว) ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ 

๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา, 

หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จ

เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน มุงหลังคา

เหล็กรีดลอน, ติดตั้ง FLASHING ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอย

แลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง, 

ติดตั้งวงกบประตู ? หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา ? ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสขุภัณฑ) ชั้นท่ี ๑ และชั้นที่ ๒ ของ 

โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ฉาบปูนผนัง

ภายใน, ติดตั้งบานประตู ? หนาตาง, ติดตั้งผนังหองน้ําสําเร็จรปูพรอมอุปกรณประกอบครบชดุ, ทําฝาเพดาน, ปู

วัสดุผิวพื้น, บุวัสดผุิวผนัง ชั้นท่ี ๑ (ยกเวนงานทาสี) แลวเสร็จ ๙๐% ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอยีดตามแบบ 

๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ฉาบปูนผนัง

ภายใน, ติดตั้งบานประตู ? หนาตาง, ติดตั้งผนังหองน้ําสําเร็จรปูพรอมอุปกรณประกอบครบชดุ, ทําฝาเพดาน, ปู

วัสดุผิวพื้น, บุวัสดผุิวผนัง ชั้นท่ี ๒ (ยกเวนงานทาสี) แลวเสร็จ ๙๐% ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอยีดตามแบบ 

๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตดิตั้งถัง

บําบัดน้ําเสียไฟเบอรกลาสชนิดเกรอะ ? กรองไรอากาศ พรอมฐานรองรบัถัง (ไมตอกเข็ม), ติดตั้งระบบปองกันฟาผา

, ระบบโทรศัพท, ระบบเสาอากาศโทรทัศนรวม, ระบบแจงเหตุเพลิงไหม, ระบบคอมพิวเตอร, ติดตั้งเคร่ืองสูบน้ํา

ประจําอาคาร, ติดตั้งถังเก็บน้ําสําเร็จรูปตั้งพ้ืนชนิด PE, ระบบระบายน้ําฝน, ถังดับเพลิงมอืถือชนิดผงเคมีแหง, 

ติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ แลวเสรจ็ ๙๐% ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ 

(๕ ย.) เสรจ็เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 



                          งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน นําเขาและ

ติดตั้งงานครุภัณฑจัดซื้อ, ติดตั้งครุภัณฑจัดทํา ของ โรงทหาร ๙๐ คน รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) เสร็จ

เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน สรางคลัง

เก็บอาวุธ พรอมตะแกรงเหล็กฉีก, ติดตั้งประตูนิรภัย, ติดตั้งชั้น วางของ รายละเอียดตามแบบ, ติดตั้งตูเก็บปนแบบ

ไมมีบานประตู รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๔ (๕ ย.) ของ โรงทหาร ๙๐ คน, สรางพ้ืนแข็ง ค.ส.ล. รับน้ําหนัก ๑๒ 

ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ขุดหลุม, 

ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศตัรทูําลายเนื้อไม

โดยการฉีดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรบัโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคาเหล็กรดีลอน ของ หองน้ํา ? 

สวมทหารชั้นเดียว รายละเอียดตามแบบ รายละเอียดตามแบบ ๑๑๒๕๓ (๕ ย.) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน ทําผนัง, 

ฉาบปูนผนัง, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดผิุวผนงั (ยกเวนงานทาสี), ติดตั้งวงกบบานประตู ? หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา ? 

ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ), ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสีย ไฟเบอรกลาสชนิดเกรอะ ? กรองไรอากาศ 

พรอมฐานรองรับถัง (ไมตอกเข็ม), ติดตั้งเครื่องสูบน้ํา, ติดตั้งถังเก็บน้ําสําเรจ็รปูตั้งพื้นชนิด PE, งานระบบระบาย

น้ําฝน, งานระบบปองกันอัคคภีัย ของ หองน้ํา ? สวมทหารชั้นเดียว รายละเอียดตามแบบ รายละเอียดตามแบบ 

๑๑๒๕๓ (๕ ย.), สรางทางเทา ค.ส.ล. ระหวางโรงทหารกับหองน้ํา ? สวมทหาร เสรจ็เรยีบร ใหแลวเสร็จภายใน 

๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน ตอกเสาเขม็

, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดิน, ทําพื้นชั้นท่ี ๑ (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศตัรูทําลายเนื้อ

ไมโดยการฉีดน้ํายาลง ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครวั รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. เสรจ็

เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน หลอเสา, 

หลอคานรับพ้ืนชั้น ๒, ทําพื้นชั้น ๒ (เวนวัสดุผิว), ทําบันได (เวนวัสดุผิว) ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ 

ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน หลอเสา, 

หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคาเหล็กรีดลอน ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ 

ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน ทําผนัง, 

ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสขุภัณฑ) ชั้นที ่๑ และชั้นที่ ๒ ของ 

เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. เสร็จเรยีบรอยแลว ใหแลวเสร็จ

ภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๑๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน ฉาบปูน

ผนังภายใน, ติดตั้งบานประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนังชั้นท่ี ๑ และชั้นที ่๒ (ยกเวนงาน

ทาสี) ของ เรอืนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. เสร็จเรียบรอยแลว ให

แลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 



                          งวดที่ ๑๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓ ของคาจาง เมือ่ผูรบัจางไดปฏิบัตงิาน ติดตั้งบอ

พักน้ํา พรอมฝา ค.ส.ล, ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ ? กรองไรอากาศ พรอมฐานรองรบัถังบําบัดน้ํา

เสีย (ตอกเสาเข็ม), ติดตั้งครุภัณฑประจําอาคาร, ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัต ิ(HOME PUMP), ติดตั้งถังเก็บน้ํา

บนดิน PE ของ เรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ๑๐ ครอบครัว รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก., สรางพ้ืนแข็ง ค.

ส.ล. รบัน้ําหนัก ๑๒ ตัน รายละเอยีดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓, สรางรางระบายน้ําตัววี ค.ส.ล. ดานหนา ? หลังอาคาร 

รายละเอียดตามแบบ, แนบเอกสารใบเสร็จการชําระเงนิที่ไดชําระเงินใหกับการไฟฟาฯ และการประปาฯ ใหแลว

เสรจ็ภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน การ ขดุ

หลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดนิ, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศตัรูทําลายเน้ือไมโดยการฉีด

น้ํายาลงดิน ของ โรงจอดรถยนต จุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. เสรจ็เรียบรอยแลว ให

แลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน หลอเสา, 

หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา ของ โรงจอดรถยนตจุ ๒๕ คนั (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.

๒๔๑๕ ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสรจ็ภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน ตดิตั้ง

หลังคาเหล็กรีดลอน ของ โรงจอดรถยนตจุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. เสร็จเรยีบรอย

แลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน ทําผนัง, 

ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู - หนาตาง (ยกเวนวงกบอลูมิเนียม), ติดตั้งไฟฟา - ประปาภายใน (ยกเวน

ดวงโคมและสขุภัณฑ), ปูวัสดผุิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี), ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียชนิดเกรอะ ? กรองไร

อากาศ ชนิดไฟเบอรกลาส, ฐานรองรับถังบําบัด (ไมตอกเขม็) พรอมสรางหลุมซอมโรงจอดรถยนต รายละเอียดตาม

แบบ ทบ.๒๔๑๕ ด., สรางรางระบายน้ํา ตัววี, บอพัก พรอมฝา ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ ๗๓๐๗ ของ โรงจอด

รถยนต จุ ๒๕ คัน (๒ หัวโรง) เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏบิัติงาน สรางพื้น

แข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รับน้ําหนัก ๑๒ ตัน, สรางถนน ค.ส.ล. รับน้ําหนัก ๒๑ ตัน สาย ก. รายละเอียดตามแบบ 

ทบ.๗๙๔๓ เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๓๙๐ วัน 

                          งวดที่ ๒๕ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เม่ือผูรบัจางได

ปฏิบัติงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรยีบรอยตามสญัญาหรอืขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางให

สะอาดเรียบรอย 

                 ๙.    อัตราคาปรบั 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้หรอืขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี 

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รบัจางไปจางชวงใหผูอื่นทาํอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากกองทัพบก โดย กองทพัภาคที ่๓ จะกําหนดคาปรบัสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของ

วงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัตผิิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนอืจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๗ ของราคางานจาง 

                 ๑๐.    การรบัประกันความชํารุดบกพรอง 



                          ผูชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรบัประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม

นอยกวา     ๒ ป  นับถดัจากวันทีก่องทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไข

ใหใชการไดดดีงัเดิมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันทีไ่ดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา 

                          ผูย่ืนขอเสนอมสิีทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด 

แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงนิลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสอืค้ําประกันหรอืหนังสือค้ํา

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓

กอนการรับชําระเงนิลวงหนานั้น 

                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๒.๑   เงนิคาจางสําหรับงานจางคร้ังนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไดรับ

อนุมติัเงินคากอสรางจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ 

                          ๑๒.๒   เมือ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ไดคัดเลอืกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบัจาง 

และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง

ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรอืในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตอง

ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการพาณิชยนาวี ดังนี้ 

                                   (๑)    แจงการสั่งหรอืนําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 

๗ วัน นบัตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซือ้ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่นได 

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มสีิทธิเชนเดียวกับเรือ

ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบัอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิช

เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรอืเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรอือื่น 

                                   (๓)    ในกรณีทีไ่มปฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสรมิการพาณิชยนาวี 

                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ไดคัดเลอืกแลว ไมไปทาํสัญญาหรือ

ขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะริบหลักประกัน

การย่ืนขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การย่ืนขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช

ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้จัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๒.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด

ในแบบสญัญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานกังานอัยการสูงสดุ (ถามี) 

                          ๑๒.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้มีความขดัหรือแยง

กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคาํวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉยัดังกลาวใหถอืเปนที่สุด 

และผูยื่นขอเสนอไมมสิีทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 



                          ๑๒.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนีไ้ด 

โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ไมได 

                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ไมไดรับการจัดสรรเงนิที่จะใชในการจัดจาง

หรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางคร้ังนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูย่ืนขอเสนอทีช่นะการจัดจางหรือที่ไดรับการ

คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรอื

สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาทีใ่นการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ

ราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดจางคร้ังนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย 

กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณอีื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง

ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๓.    การปรบัราคาคางานกอสราง 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสตูรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี ้

                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณทีใ่ชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ

คณะรฐัมนตรีเมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสอื

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว

ในสญัญา หรอืภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป โดยจะใชสตูรของทางราชการที่

ไดระบุในขอ ๑.๕ 

                 ๑๔.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบตัิ

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๕.    การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          กองทพับก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ สามารถนาํผลการปฏิบติังานแลวเสร็จตามสญัญาของผูย่ืน

ขอเสนอทีไ่ดรับการคัดเลือกใหเปนผูรบัจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

                          ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ไวชั่วคราว 

  
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๖๕ 


