
( ร่าง ) 

ประกาศกองทพับก โดย กองทัพภาคที� ๓  
เรื�อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเรือนรับรองของมณฑลทหารบก 

ที� ๓๒ ค่ายสุรศักดิมนตรี จังหวัดลําปาง ตามโครงการปรับปรุงและ�

พัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของ กองทพัภาคที� ๓ ประจําปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีความประสงค์จะ ประกวด

ราคาจ้างก่อสร้างเรือนรับรองของมณฑลทหารบกที� ๓๒ ค่ายสรุศกัดิมนตรี �

จงัหวดัลําปาง ตามโครงการปรับปรุงและพฒันาหน่วยมณฑลทหารบก

ของ กองทพัภาคที� ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวด

ราคาครั �งนี �เป็นเงินทั �งสิ �น ๙,๑๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ�งแสนห้า

หมื�นสองพนัแปดร้อยบาทถ้วน)  

                 ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทํา

สญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราวเนื�องจากเป็นผู้ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การ

ประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้

แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ทิ �งงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานใน

กิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที�

คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจัดจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

กําหนดในราชกิจจานเุบกษา 



                 ๗. เป็นนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอราคารายอื�น

ที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ณ วนัประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขัดขวาง

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่�

ยอมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิ�

และความคุ้มกนัเช่นว่านั �น 

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักับ

งานที�ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไมน้่อยกวา่ 

๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี�ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็น

คูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ 

                     ผู้ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" 

ต้องมีคณุสมบตัิดงันี � 

                     (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่

กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ใน

เอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ

ร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่ว

สามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง

ของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้ 

                     (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่

นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน

ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที�กิจการ

ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้

ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบั

หน่วยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื�นข้อเสนอ

ประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วม

ค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอได้ 



                     ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ 

หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) 

ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้อง

ลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดงบญัชีรายรับ

รายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั 

ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๔. ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและ

จ่ายเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแต่ละครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กิน

สามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

  

                   ๑๕. ผู้ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดงบญัชี

รายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนใน

สาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (สําเนา บช.๑),  ผู้ เสนอ

ราคาต้องมีวิศวกรควบคมุงาน และคณุวฒุิไมต่ํ�ากวา่ภาคีวิศวกร สาข

วิศวกรรมโยธาอยา่งน้อย ๑ คน โดยมีหนงัสือรับรองจากสภาวิศวกร และ

ต้องมีบตัรประกนัสงัคมกบัทางนิติบคุคลที�เสนอราคา และสําเนาใบเสร็จ

แสดงการสง่เงินสมทบสําหรับคา่จ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๑, ผู้ เสนอราคา

ต้องมีชา่งสาขาไฟฟา้ภายในอาคารอยา่งน้อย ๒ คน โดยมีหนงัสือรับรอง

ความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือ

แรงงาน และต้องมีบตัรประกันสงัคมกับทางนิติบุคคลที�เสนอราคา และ

สาํเนาใบเสร็จแสดงการสง่เงินสมทบสําหรับคา่จ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 

 

                ผู้ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดั



จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ระหว่าง

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

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั �งแตว่นัที� ........................ 

ถึงวนัที� ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้ว

จนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.army๓.

mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์

หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียด

และขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓ ผา่นทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที�

กรมบญัชีกลางกําหนดภายในวนัที� ........................ โดยกองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓จะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ 

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

........................  
  

  
ประกาศ ณ วันที�        มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๖๑ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะคํา  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคํา) 

รองแม่ทพัภาคที� ๓ ทําการแทน 

แม่ทพัภาคที� ๓ 

  

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอ

ราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารส่วนที� ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแต่

วนัที�ซื �อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  



  
 

สาํเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ 

กองทพัภาคที� 3 
 

 ประกาศขึ �นเว็บวนัที� ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพั

ภาคที� 3 

 

 

 

( สาํเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที� ........................  

การจ้างก่อสร้างเรือนรับรองของมณฑลทหารบกที� ๓๒ ค่ายสุรศักดิ�

มนตรี จังหวัดลําปาง ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย

มณฑลทหารบกของ กองทพัภาคที� ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑  
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที� ๓  

ลงวันที�        มีนาคม ๒๕๖๑  
 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ซึ�งตอ่ไปนี �

เรียกว่า "กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓" มีความประสงค์จะ ประกวด

ราคาจ้างก่อสร้าง เรือนรับรองของมณฑลทหารบกที� ๓๒ คา่ยสรุศกัดิ�

มนตรี จงัหวดัลําปาง ตามโครงการปรับปรุงและพฒันาหน่วยมณฑล

ทหารบกของ กองทพัภาคที� ๓ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ คา่ยสุร

ศกัดิมนตรี ตําบลพิชยั อําเมืองลําปาง จังหวดัลาํปาง�  ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา



อิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ 

                          ๑.๓     สญัญาจ้างทั�วไป  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ �าประกัน  

                                    (๑)   หลกัประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา  

                                    (๓)   หลกัประกนัการรับเงินคา่จ้างล่วงหน้า 
   

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา 

                          ๑.๖     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม  

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจัดซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ 

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๒  

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง

ตาม BOQ (Bill of Quantities) 

  

                 ๒.    คุณสมบัติของผ้ยื�นข้อเสนอู   

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยื�น

ข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ที�ไม่

ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ �ง



งานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบุคคลที�ผู้ทิ �งงานเป็น

หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดาํเนินงาน

ในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที�

คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจัดจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

กําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิตบิุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอ

รายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก ่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทาํการอนัเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �ง

นี � 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจ�

ปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละ

เอกสิทธิและความคุ้มกันเชน่วา่นั �น�  

                          ๒.๑๐     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภท

เดียวกนักับงานที�ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไมน้่อย

กวา่ ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี�ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�

เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ 

                                   ผู้ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการ

ร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิ ดงันี � 

                                   (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติ

บคุคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมคีณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนด

ไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 

"กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่ว

สามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง

ของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้ 

                                   (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติ



บคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลที�เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมี

คณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้น

แต ่ในกรณีที�กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลักใน

การเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมา

พร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วม

ค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้ 

                                   ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคล

ใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรม

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          ๒.๑๑     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : 

e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้อง

ลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๓     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดง

บญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนใน

สาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                               ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับ

และจ่ายเงนิผ่านบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูค่าไม่

เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

   

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อม

กบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย

แยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 



                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื�นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นส่วน

จํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อ

หุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้าม)ี พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง  

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้

ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล หนังสอืบริคณห์สนธิ 

บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้มีอํานาจควบคมุ (ถ้าม)ี และบญัชีผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ (ถ้าม)ี พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือ

คณะบคุคลที�มิใช่นิติบุคคล ให้ยื�นสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น 

สาํเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้าม)ี สําเนาบตัรประจาํตวั

ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�

มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ยื�นข้อเสนอ

ร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และ

เอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเติมอื�นๆ 

                                           (๔.๑)   สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบ

ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ�ม 

 

                                   (๕)    บญัชเีอกสารส่วนที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อม

กบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตาม

แบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format) 

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์

เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบใน

ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ 

ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑) ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคล



อื�นกระทําการแทนให้แนบหนังสือมอบอํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตาม

กฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบ

อํานาจ ทั �งนี �หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที�บรรลนิุติ

ภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั �น 

                                   (๒) หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 

                                   (๓) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั �ง

รับรองสําเนาถกู                           

                                   (๔) บญัชีรายการก่อสร้างเรือนรับรองของ มทบ.

๓๒  ซึ�งจะต้องแสดงรายการวสัดอุปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ 

รวมทั �งกําไรไว้ด้วย 

                                   (๕) ผู้ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดง

บญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนใน

สาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (แบบแสดงบญัชีรายรับ

รายจ่ายของโครงการ/บช.๑) 

                                  (๖) ผู้ เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคมุงาน และ

คณุวฒุไิมตํ่�ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอยา่งน้อย ๑ คน โดยมี

หนงัสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้องมีบตัรประกนัสงัคมกบัทางนิติ

บคุคลที�เสนอราคา และหรือสาํเนาใบเสร็จแสดงการสง่เงินสมทบสําหรับ

คา่จ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 

                                 (๗) ผู้ เสนอราคาต้องมีชา่งสาขาไฟฟา้ภายในอาคาร

อยา่งน้อย ๒ คน โดยมีหนงัสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย

ว่าด้วยการส่งเสริมการพฒันาฝีมือแรงงาน และต้องมีบตัรประกนัสงัคมกบั

ทางนิติบคุคลที�เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบ

สาํหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๑ 

                                (๘) บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบั

การเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ

ในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) 

                                   ทั �งนี � เมื�อผู้ยื�นข้อเสนอดาํเนินการแนบไฟล์เอกสาร

ตามบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ 



๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ดงักล่าวใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอ และเสนอราคาทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � โดยไม่มีเงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทํา

การยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ 

PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอ

ราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจดัทําใบแจ้งปริมาณงานและ

ราคา ใบบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและ

เสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคา

ตอ่หน่วย หรือราคาตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้

ถกูต้อง ทั �งนี � ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกันทั �งตวัเลขและตวัหนังสือ ถ้า

ตวัเลขและตวัหนงัสือไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคา

รวมทั �งสิ �นซึ�งรวมค่าภาษีมลูค่าเพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้

แล้ว 

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อย

กวา่  ๑๘๐ วนั ตั �งแตว่นัเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยื�น

ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลา

ดําเนินการกอ่สร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๒๔๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน

สญัญาจ้างหรือจากวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓ ให้เริ�มทํางาน  

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่าง

สญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสาร

ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั �งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตาม

เงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๕     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคา



ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใน

วนัที� ........................  ระหวา่ง

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

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็น

เกณฑ์  

                                    เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคา

แล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการ

เสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document 

Format) โดยผู้ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา 

แล้วจงึส่งข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓ ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัิของผู้ยื�นข้อเสนอแตล่ะ

รายว่า เป็นผู้ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น

ตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผู้ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื�น

ข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น คณะกรรมการฯ 

จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการ

เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที�มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื�น

ข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม

ตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ยื�น

ข้อเสนอรายนั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื�นข้อเสนอดงักล่าวเป็นผู้ทิ �งงาน เว้นแต่ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื�นข้อเสนอรายนั �น 

มิใชเ่ป็นผู้ ริเริ�มให้มกีารกระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์

ตอ่การพิจารณาของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

                          ๔.๘     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดงันี � 



                                   (๑)    ปฏบิติัตามเงื�อนไขที�ระบุไว้ในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสู่

กระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอ

แล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจ

ในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผู้ยื�นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อม

กบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยใช้หลกัประกันอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี � จํานวน ๔๕๗,๖๔๐.๐๐ 

บาท (สี�แสนห้าหมื�นเจ็ดพนัหกร้อยสี�สิบบาทถ้วน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซ็นสั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็ค

หรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั �นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัที�ยื�น

ข้อเสนอ หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 

                          ๕.๒     หนังสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคา

ภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          ๕.๔     หนังสือคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษั

เงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงนิทนุเพื�อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย

อนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ย

หรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสือคํ �าประกันของบริษัทเงินทนุหรือบริษั

เงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบบั



เอกสารดงักลา่วมาให้กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ตรวจสอบความ

ถกูต้องในวนัที�........................ ระหวา่ง

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

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการ

ร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใ

ประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบชุื�อผู้ยื�นข้อเสนอในหนงัสือคํ �

ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดงันี � 

                          (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคล

ใหม่ ให้ระบุชื�อกิจกรรมร่วมค้าดงักล่าว เป็นผู้ยื�นข้อเสนอ 

                          (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบยีนเป็นนิติบคุคล

ใหม่ ให้ระบุชื�อผู้ เข้าร่วมค้ารายที�สญัญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื�น

ข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื�นข้อเสนอ 

                          ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ 

หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่กรมพฒันา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี � กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓จะคืนให้ผู้ยื�นข้อเสนอหรือผู้คํ �าประกนัภายใน ๑๕ วนั นบั

ถดัจากวนัที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้พิจารณาเห็นชอบรายงาน

ผลคดัเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ยื�นข้อเสนอราย

ที�คดัเลือกไว้ซึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้

คืนได้ตอ่เมื�อได้ทําสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื�นข้อเสนอได้พ้นจากข้อ

ผูกพนัแล้ว  

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะ

คืนให้โดยไมม่ีดอกเบี �ย 

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะพิจารณาตดัสิน

โดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการ

ยื�นข้อเสนอ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 



                          ๖.๓     หากผู้ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัิไมถ่กูต้อง

ตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตาม

ข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื�น

ข้อเสนอรายนั �น เว้นแตผู่้ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ

รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอ

รายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓

กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นที�

มิใชส่าระสําคญัและความแตกตา่งนั �น ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบตอ่ผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ

กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้ยื�นข้อเสนอรายนั �น 

                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓สงวนสิทธิไม่�

พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื�นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณีดงัต่อไปนี � 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชี

รายชื�อผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้าง

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ซื �อเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อผู้ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคา

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�

กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผล

ทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น 

                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีสิทธิให้ผู้ยื�นข้อเสนอ

ชี �แจงข้อเท็จจริงเพิ�มเติมได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓มีสิทธิที�จะไม่

รับข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมท่าํสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไม่

เหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ทรงไว้ซึ�งสิทธิที�

จะไม่รับราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมดก็ได้



และอาจพจิารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�ง

รายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่

พิจารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สุดแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตดัสินของกองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓เป็นเด็ดขาดผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสียหาย

ใดๆ มิได้ รวมทั �ง กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ทิ �งงาน ไมว่่าจะ

เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทุี�เชื�อถือได้วา่

ยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือ

ใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสน

ราคาตํ�าจนคาดหมายได้ว่าไมอ่าจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราค

อิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะให้ผู้ยื�นข้อเสนอนั �น

ชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่าผู้ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาํชี �แจงไม่

เป็นที�รับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ

หรือไม่รับราคาของผู้ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี �ผู้ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไม่มี

สิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ยหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓ อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ

ว่ามีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�

ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื�นข้อเสนอ

รายอื�น หรือขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกันกบัผู้ยื�น

ข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระทาํการ

ทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง 

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทํา

สญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็น

หนงัสือกบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ภายใน ๗ วนั นับถดัจากวนัที�



ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ 

๕ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓ยึดถือไว้ในขณะทาํสญัญาโดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�ง

อยา่งใด ดงัตอ่ไปนี �  

                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็ค

หรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์นั �น ชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทาํ

สญัญา หรือก่อนวันนั �นไม่เกิน ๓ วนัทําการ 

                          ๗.๓     หนังสือคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ

ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือ

จะเป็นหนงัสือคํ �าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลา

กําหนด 

                          ๗.๔     หนังสือคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษั

เงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงนิทนุเพื�อการพาณิชย์

และประกอบธุรกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดย

อนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนั

นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจาก

ข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะจ่ายคา่จ้างซึ�งได้รวม

ภาษีมลูค่าเพิ�ม ตลอดจนภาษีอื�น ๆ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงแล้ว โดยถือราคา

เหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจา่ยเงินเป็น จาํนวน ๑๓ งวด ดงันี � 

                          งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๓ ของคา่จ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน ถมดินบริเวณจดุสร้างอาคาร (ได้ส่งผลการ

ทดสอบความแน่นของดินถมให้ผู้วา่จ้างตรวจสอบและได้เห็นชอบแล้ว) 

เจาะทดสอบ BORING TEST จํานวน ๑ จดุ (พร้อมสง่ผลการทดสอบให้ผู้

ว่าจ้างตรวจสอบและได้เห็นชอบแล้ว) พร้อมทั �งแนบสําเนาหนังสือที�



ประสานไปยงัรัฐวิสาหกิจที�เกี�ยวข้อง เพื�อเข้ามาดําเนินการเกี�ยวกบังาน

ติดตั �งระบบไฟฟา้-ประปาภายนอกอาคาร และเร่งรัดให้รัฐวสิาหกิจ

ประมาณการ และจดัทําแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั �งแจ้ง

ให้ผู้วา่จ้างทราบภายใน ๙๐ วนั งานโครงการปรับปรุงและพฒันา มทบ.

ของ ทภ.๓ ประจําปี ๒๕๖๑ ของ มทบ.๓๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๒ ของค่าจ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน ตอกเสาเข็ม อาคารเรือนรับรอง รายละเอียด

ตามแบบ ทบ.๕๙๕๑ ก. จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๗.๕ ของคา่จ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน ขุดหลมุ, ทําฐานราก, หลอ่คานคอดิน อาคาร

เรือนรับรอง จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ 

วนั 

                          งวดที� ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๗.๕ ของคา่จ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน หล่อเสา, หลอ่คานรับพื �นชั �นที� ๒, ทําพื �นชั �นที� ๑ 

(เว้นวสัดผุิว) พร้อมทําการป้องกนักําจดัศตัรูทําลายเนื �อไม้ โดยการฉีดนํ �าย

ลงดิน อาคารเรือนรับรอง จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จ

ภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๗.๕ ของคา่จ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน หล่อเสา, หลอ่คานรับโครงหลงัคา, ทําพื �นชั �นที� 

๒ (เว้นวสัดผุิว), ทําบนัได (เว้นวัสดผุิว) อาคารเรือนรับรอง จํานวน ๑ หลงั 

เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๖ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๔ ของคา่จ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน ทําโครงหลงัคา, มงุหลงัคา อาคารเรือนรับรอง 

จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๗ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน ก่ออิฐผนัง, ติดตั �งวงกบประต-ูหน้าตา่ง, ติดตั �ง

ไฟฟา้-ประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสขุภณัฑ์) ชั �น ๑ อาคารเรือน

รับรอง จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๘ เป็นจํานวนเงนิในอตัราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน ก่ออิฐผนัง, ติดตั �งวงกบประต-ูหน้าตา่ง, ติดตั �ง



ไฟฟา้-ประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสขุภณัฑ์) ชั �น ๒ อาคารเรือน

รับรอง จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๙ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๓ ของคา่จ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน ฉาบปนูผนังภายในชั �น ๑, ติดตั �งบานประต-ู

หน้าตา่ง, ทําฝ้าเพดาน, ปวูสัดผุิวพื �น, บุวสัดผุิวผนงั ชั �น ๑ อาคารเรือน

รับรอง จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของ

คา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน ฉาบปนูผนงัภายในชั �น ๒ และฉาบปนู

ผนงัภายนอก ชั �น ๑ และชั �น ๒, ติดตั �งบานประต-ูหน้าตา่ง, ทําฝ้าเพดาน, 

ปวูสัดผุิวพื �น, บวุสัดผุิวผนงั ชั �น ๒ อาคารเรือนรับรอง จํานวน ๑ หลงั เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง 

เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตัิงาน สร้างพื �นแข็ง ค.ส.ล.รับนํ �าหนัก ๑๒ ตนั พื �นที� 

๗๑๔.๐๐ ตร.ม.จํานวน ๑ แหง่ รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วนั 

                          งวดที� ๑๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๐.๕ ของ

คา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน ติดตั �งครุภณัฑ์ประจําอาคาร อาคาร

เรือนรับรอง จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ 

วนั 

                          งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๒ ของ

คา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานทั �งหมด ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา

หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือ รวมทั �งทําสถานที�ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือจะกําหนด ดงันี � 

                          ๙.๑     กรณีที�ผู้ รับจ้างนํางานที�รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื�น

ทําอีกทอดหนึ�งโดยไม่ได้รับอนญุาตจากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ 

จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของ

วงเงินของงานจ้างชว่งนั �น 

                          ๙.๒     กรณีที�ผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างก่อสร้าง 

นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดคา่ปรับเป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวั



ในอตัราร้อยละ๐.๐๙ ของราคางานจ้าง 

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ซึ�งได้ทําสัญญา

จ้าง ตามแบบ ดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือแล้วแตก่รณี 

จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ �นภายใน

ระยะเวลา ไม่น้อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัที�กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี

ดงัเดิมภายใน  ๗  วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    การจ่ายเงนิล่วงหน้า 

                          ผู้ยื�นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอตัราไม่

เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาคา่จ้างทั �งหมด แตท่ั �งนี �จะต้องสง่มอบ

หลกัประกนัเงินลว่งหน้า เป็นพนัธบตัรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ �าประกั

หรือหนงัสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดั

ระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แกก่องทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ก่อนการรับชําระ

เงินล่วงหน้านั �น 
   

                 ๑๒.    ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ 

                          ๑๒.๑   เงินค่าจ้างสาํหรับงานจ้างครั �งนี � ได้มาจากเงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ต่อเมื�อ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้รับอนมุติัเงินคา่ก่อสร้างจากเงิน

งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

                          ๑๒.๒   เมื�อกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้คดัเลือก

ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้าง

ดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือใน

เส้นทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้

รับจ้างจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

ดงันี � 

                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักล่าวเข้ามาจาก



ตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั นับตั �งแตว่ันที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อ

ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักล่าวบรรทกุโดยเรือไทย 

หรือเรือที�มีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เว้น

แตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�นที�มิใช่

เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเช่นนั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็น

ของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรือ

อื�น 

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับ

จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๒.๓   ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓

ได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนงัสือภายในเวลาที�

กําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะริบ

หลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนั กา

ยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้า

ม)ี รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่า

ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

                          ๑๒.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓สงวนสิทธิที�จะ�

แก้ไขเพิ�มเติมเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนงัสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอยัการสงูสดุ (ถ้าม)ี 

                          ๑๒.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์นี � มีความขดัหรือแย้งกนัผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคํา

วินิจฉัยของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ คําวินิจฉัยดงักลา่วให้ถือเป็น

ที�สดุ และผู้ยื�นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเติม 

                          ๑๒.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ อาจประกาศ

ยกเลิกการจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้อง

คา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ไมไ่ด้ 

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ไมไ่ด้รับ

การจัดสรรเงินที�จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะทํา

การจัดจ้างครั �งนี �ต่อไป 



                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ยื�นข้อเสนอที�

ชนะการจดัจ้างหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้

เสียกับผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือ

สมยอมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือส่อ

ว่ากระทาํการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิด

ความเสียหายแกก่องทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ หรือกระทบตอ่

ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) 

ตามที�กําหนดในกฎกระทรวงซึ�งออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการ

จดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                 ๑๓.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 

                          การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงั

ระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที� ค่างานกอ่สร้างลดลงหรือเพิ�มขึ �น โดย

วิธีการตอ่ไปนี � 

                          ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคาํนวณที�ใช้กบั

สญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๒๒ สิงหาคม 

๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม

หนงัสือสาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ 

สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                          สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงที�ที�ระดบัที�

กําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที�กําหนดไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลา

ที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทาง

ราชการที�ได้ระบใุนข้อ ๑.๕ 
   

   

                 ๑๔.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับ

การคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและ

ระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๕..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของ

ผ้ประกอบการู  



                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ สามารถนําผลการ

ปฏบิติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้

เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏบิตัิงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั �งนี � หากผู้ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกไมผ่่านเกณฑ์

ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากับกองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓ ไว้ชั�วคราว 

  

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓  

       มีนาคม ๒๕๖๑  

 


