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                                                ประกาศกองทัพภาคที่ ๓ 
                         เรื่อง  ประกวดราคาจางซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย 
                                ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

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

  ดวย กองทัพบก (กองทัพภาคที่ ๓) มีความประสงคจะประกวดราคาจางซอมปรับปรุงบานพัก
ชั้นนายรอยของกรมทหารมาที่ ๒ แผนงานเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๐ คายพิชัยดาบหัก ตําบลทาเสา 
อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานซอมเรือนแถวฯ 
ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๗๖๘,๓๐๔.-บาท (หาลานเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามรอยสี่บาท
ถวน) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัต ิดังตอไปนี.้- 
 ๑. เปน ผูมีอาชีพรับจางทํางานทีป่ระกวดราคาจาง โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว 
ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานแปดแสน
บาทถวน) 

๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว 
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาคที่ ๓  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม        
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูเสนอราคา) ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ และตองนําหนังสือแสดง
บัญชีรายรับจาย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชี
รายการรับจาย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่
แกไขเพ่ิมเติม 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
  ๘. ผูเสนอราคา ตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที ่บุคคล หรือ      
นิติบุคคล เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้.- 
 ๘.๑ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 
 

                 /๘.๒....                 
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 ๘.๒ ผู เสนอราคาตองมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไมต่ํากวาภาคีวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธาอยางนอย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และตองมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติ
บุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 ๘.๓ ผูเสนอราคาตองมีชางสาขาไฟฟาภายในอาคารอยางนอย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรอง
ความรูความสามารถตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และตองมีบัตรประกันสังคมกับ
ทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ 
           ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคล หรือนิติบุคคลซึ่งได  
มีการระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อวา เปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับ รายจาย หรือ แสดงบัญชีรายรับ 
รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสวนสาระสําคัญ  เวนแตบุคคล หรือ นิติบุคคลนั้น จะไดแสดงบัญชีรายรับ 
รายจาย ตามประกาศดังกลาว  หรือไดมีการปรับปรุงแกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชี
ดังกลาวแลว 
  ๙. กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมีคุณสมบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีเปนกิจการรวมคา ตามหนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/
ว ๒๔๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๔๓  ดังนี้.- 
  ๙.๑ กรณีกิจการรวมคา ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  โดยหลักการกิจการ รวมคาที ่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคา  สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสรางกิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคา  มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได 
  ๙.๒ กรณีกิจการรวมคา ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล แตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับกองทัพภาคที่ ๓ และแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมาพรอมซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้น  สามารถใช
ผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียว  เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
  ๙.๓ ทั้งนี้ “กิจการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย) 
                     กําหนดยื่นเสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที ่                    
                     ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.     
                     ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดย สามารถโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส/ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคา
ชุดละ ๕,๐๐๐.-บาท (หาพันบาทถวน) ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และชําระเงินผาน
ทางธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก เลขที่  ๖๐๑๖๐๗๒๗๑๐ในระหวางวันที่        -         ๒๕๖๐               
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army3.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔  ในวัน  และเวลาราชการ  
 
 
 

/อนึ่ง  การประกวดราคา. . . .  
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 อนึ่ง  การประกวดราคาจางฯ ครั้ งนี้  จะมีการลงนามในสัญญาจางหรือขอตกลง
เปนหนังสือไดตอเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลบังคับใช และกองทัพ     
ภาคที่ ๓ ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมได
รับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ สามารถยกเลิกการจัดหาได    
 
 

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



-ราง- 
เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่      /2561 

การจางซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอย 
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ 3 ลงวันที่       สิงหาคม 2560 

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

 กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงคจะประกวดราคาจางซอม
ปรับปรุงบานพักชั้นนายรอยของกรมทหารมาที่ 2 แผนงานเพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 2560 คายพิชัยดาบ
หัก ตําบลทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงาน
ซอมเรือนแถวฯ ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 5,768,304.-บาท (หาลานเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพัน
สามรอยสี่บาทถวน) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้
 1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
     1.1  แบบรูปรายการละเอียด 

1.2  แบบใบเสนอราคา 
1.3  แบบสัญญาจาง  
1.4  แบบหนังสือคํ้าประกัน                                    

(1) หลักประกันซอง   
(2) หลักประกันสัญญา 
(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา 

         1.5  สูตรการปรับราคา    
1.6  บทนิยาม 

(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  
(2 การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  

1.7  แบบบัญชีเอกสาร  
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1  
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2  

1.8  รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม (BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพ่ือใหประชาชนตรวจดูได) 

1.9  สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง 
1.10 บัญชีรายละเอียดประกอบใบเสนอราคาจางกอสรางอาคารฯ 

  2.  คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
2.1  ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง  
2.2  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ  

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ 
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2.3  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม
ขอ 1.6 

2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
     2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 
      2.6 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมผีลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางไมนอยกวา 5 ป ในวงเงิน 2,800,000.-บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพ
ภาคที่ 3 เชื่อถือ 
      กรณีผูเสนอราคาเปนกิจการรวมคา จะตองมีคุณสมบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่เปนกิจการรวมคา ตามหนังสือ สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ 
ว 2487 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543  ดังนี้.- 
  (1) กรณีกิจการรวมคา ไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  โดยหลักการกิจการ รวมคาที ่ 
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคา  สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสรางกิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคา มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได 
  (2) กรณีกิจการรวมคา ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคล แตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับกองทัพภาคที่ 3 และแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมาพรอมซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้น  สามารถใช
ผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียว  เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
  (3) ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย) 
 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูเสนอราคา) ตองไมอยูในฐานะเปน ผูไม
แสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ และตองนําหนังสือ
แสดงบัญชีรายรับจาย (บช.1) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจาย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และฉบับ
ที่แกไขเพิ่มเติม 
      2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
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      2.9 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง  
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
                             2.10 ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไมต่ํากวาภาคีวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธาอยางนอย 1 คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และตองมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติ
บุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน กรกฎาคม 2560 
     2.11 ผูเสนอราคาตองมีชางสาขาไฟฟาภายในอาคารอยางนอย 2 คน โดยมีหนังสือ
รับรองความรูความสามารถตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และตองมีบัตร
ประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน 
กรกฎาคม 2560 

3. หลักฐานการเสนอราคา  
ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ 
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง     

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
(ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง         

การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง   

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลให
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 

(4) ใหยื่นสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ( ถามี ) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
และประทับตรา (ถาม)ี กรณีเปนบุคคลธรรมดาใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวผูเสียภาษี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)  
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอ่ืนทําการแทน  

(2) หลักประกันซอง ตามขอ 5 
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง

ไมนอยกวา 5 ป ในวงเงิน 2,800,000.-บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง   
(4) บัญชีรายการซอมปรับปรุงบานพักชั้นนายรอยของ ม.2 ประกอบใบเสนอราคา

จางกอสรางอาคารฯ ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรง ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคาตามแบบในขอ 1.7 

(2) 
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4. การเสนอราคา   

4.1 ผู เสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา    

4.2 ผูเสนอราคาตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวนในการ
เสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย 
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

     ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันเสนอราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 120 วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  

4.4 กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 

4.5 ผู เสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่       สิงหาคม 2560 ตั้งแตเวลา  08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.   

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ตามขอ 1.6 (1)  ณ วันประกาศประกวดราคา  

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื้อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคานั้นออกจากการเปนผูมี
สิทธิไดรับการคัดเลือก และ กองทัพภาคที่ 3 พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว 

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือ ณ  วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน      
ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ ไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด 

ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาว  

4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้   
             (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
             (2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
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                           (3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                           (4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา   

                            (5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
   5. หลักประกันการเสนอราคา 
 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคา จํานวนเงิน 
282,760.-บาท (สองแสนแปดหมื่นสองพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน) ดังนี้ 
 5.1 หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ 
         5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
                     5.3 พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
           ในกรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งเซ็นจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาใชเปน
หลักประกันในการเสนอราคา ใหผูเสนอราคาสงเช็คหรือพันธบัตรในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format) ผานทางระบบ e - GP ในวันเสนอราคา และใหผูเสนอราคาสงตนฉบับเอกสารดังกลาวใหกับ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 ภายในวันที่    เดือน         พ.ศ.       (ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวัน
เสนอราคา)               
 หลักประกันการยื่นขอเสนอตามขอนี้ กองทัพภาคที่ 3 จะคืนใหผูเสนอราคา หรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 
3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

    การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
   6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 
                 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 
จะพิจารณาตัดสิน โดยใชหลักเกณฑราคาโดยพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ําสุดเรียบตามลําดับ  
      6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4  แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาดวยวิธียื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ  กองทัพภาคที่ 3 เทานั้น 
 6.3  กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน  
ในกรณีดังตอไปนี้ 
 (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ของ กองทัพภาคที่ 3 
  (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)  หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา (สวนราชการเลือกใชตามความจําเปน) 
 (3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญหรือ มีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางแกผูเสนอราคารายอื่น 
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                         6.4 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ กองทัพภาคที่ 3 มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กองทัพภาคที่ 3 มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา  
หากหลักฐานไมมีความเหมาะสม หรือไมถกูตอง 
                         6.5 กองทัพภาคที่ 3 ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคที่ 3 เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง กองทัพภาคที่ 3 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอ่ืนมายื่นขอเสนอราคาแทน เปนตน 
      ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ  กองทัพภาคที่ 3  
จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวด
ราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับ
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
 6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคามีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 
1.6 กองทัพภาคที่ 3 มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก และกองทัพภาคที่ 3
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน  
 ในกรณีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได 
 7. การทําสัญญาซื้อจาง  
              ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา     
ดังระบุในขอ 1.3 กับ กองทัพภาคที่ 7 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให กองทัพภาคที่ 3 ยึดถือ 
ไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
 7.1 เงินสด 
 7.2 เช็คธนาคารสั่งจายใหแก  กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ 
 7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน 
ขอ 1.4 (2) 
 7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)    
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 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
          หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการยื่น
ขอเสนอ (ผูรับจาง) พนจากขอผกูพันตามสัญญาจางแลว 
 8. คาจางและการจายเงิน 
 ผูวาจางจะจายคาจางโดยแบงออกเปน 4 งวด ผูวาจางจะจายใหเมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 

ดังนี้ 

 งวดที่ 1 จํานวนเงินรอยละ 20%  ของเงินคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
ซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 46/14 (ม.2) และซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 47/14 
(ม.2) เสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการ และสัญญา และผูวาจางไดรับมอบงานไวเปนที่ถูกตอง
เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ
.............)   
 งวดที่ 2 จํานวนเงินรอยละ 20%  ของเงินคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
ซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 48/14 (ม.2) และซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 52/11 
(ม.2) เสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตามแบบรูปรายการ และสัญญา และผูวาจางไดรับมอบงานไวเปนที่ถูกตอง
เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ
.............)   
 งวดที่ 3 จํานวนเงินรอยละ 20%  ของเงินคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ 
ซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 53/11 (ม.2) และซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 54/11 
(ม.2) เสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวน ตามแบบรูปรายการ และสัญญา และผูวาจางไดรับมอบงานไวเปนที่ถูกตอง
เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ
.............)   
 งวดที่ 4 (งวดสุดทาย) จํานวนเงินรอยละ 40%  ของเงินคาจางทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับ
จางไดทําการ ซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย หมายเลข 55/11 (ม.2), ซอมอาคารบานพักชั้นนายรอย 
หมายเลข 56/11 (ม.2), ติดตั้งแผนปายอลูมิเนียม และติดตั้งถังเก็บน้ํา PVC. เสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวน
ตามแบบรูปรายการ และสัญญา และผูวาจางไดรับมอบงานไวเปนที่ ถูกตองเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 
120 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที.่.......เดือน.........พ.ศ.............)   
 9. อัตราคาปรับ 

    คาปรับตามแบบสัญญาจาง จะกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ 0.09   
(ศูนยจุดศูนยเกา) ของราคางานจางทั้งหมดนั้นแตจะตองไมต่ํากวาวันละ 200.-บาท (สองรอยบาท) 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
 ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ

หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.4 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจาง   
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา  2  ป นับถัดจากวันที่ผูวาจางไดรับมอบงาน  โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7  วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
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        11. การจายเงินลวงหนา 
            ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ - ของราคาคาจาง
ทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน  
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลวโดยอนุโลม 
ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.5 (3) ใหแกกองทัพภาที่ 3 กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น 

12. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
12.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้ งนี้  จะมีการลงนามในสัญญาจางหรือขอตกลงเปน

หนังสือไดตอเมื่อ พ.ร.บ. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช และกองทัพ     
ภาคที่ 3 ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมได
รับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 สามารถยกเลิกการจัดหาได    

12.2 หาก กองทัพภาคที่ 3 ไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนที่ตองการ
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  กองทัพภาคที่ 3 ขอสงวนสิทธิที่จะจางตามวงเงิน
งบประมาณที่ไดรับจริง 

12.3 เมื่อ กองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของเขามา
เพื่องานจางจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 
7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                 (2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ เรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืน ที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
                                 (3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาว ี

12.4 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ตอ กองทัพภาคที่  3 แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสมิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.6 (2) (3) และ (4) มิฉะนั้น กองทัพภาคที่ 3 จะริบ
หลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหาย
อื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานไดหากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม 

12.5 ผูมีสิทธิเสนอราคาซ่ึง กองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7  กองทัพภาคที่ 3 จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจาก   
ผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)  รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ  
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12.6 กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา

ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี  
12.7  การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียวหรือสงมอบ

หลายครั้ง ผูรับจางจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้งโดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูวาจาง ณ กองทัพ
ภาคที่ 3 ในเวลาราชการกอนวันสงมอบไมนอยกวา 7 วันทําการ  
 13. การปรับราคาคางานกอสราง 
        การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ 1.5 จะนํามาใชใน
กรณีท่ีคางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมขึ้น  
 (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ ตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่กองทัพภาคที่ 3 ไดขยายอออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5  
       งานนี้ใชสัญญาปรับราคาได  และวงเงินทั้งหมดมีคางานตามหมวดตาง ๆ  ดังนี้ 
       -  หมวดที่  1  งานอาคาร 
          งานซอมปรับปรุงอาคาร  มีคางาน 100% 
                  14. มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อกองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผุมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอ
ราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน ฝมือชาง จากทางราชการหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที ่ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได   
   15. งานนี้เปนงานกอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางในสาขา 6  
งานกอสราง โครงสรางทั่วไป และใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ที่ นร 0203/ว.123 ลง 27 ตุลาคม 2529  ดังนี้ 
                  2.1    - ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง) จํานวน  20  คน 
                  2.1    - ชางประปาและสุขภัณฑ จํานวน  10  คน 
                  2.1    - ชางปูกระเบื้อง จํานวน  10  คน 
                  2.1    - ชางกออิฐ จํานวน  20  คน 
                  2.1    - ชางฉาบปูน จํานวน  20  คน 
                  2.1    - ชางทาสี                                      จํานวน  10  คน 
                  2.1    - ชางไฟฟา                                    จํานวน  10  คน 
                  2.1    - ชางเชื่อมไฟฟา                              จํานวน  10  คน 
              2.1        - ตองมีชางและกรรมกรทํางานประจําอยางนอยวันละ   1105  คน 
 16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหวางระยะเวลาการจาง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด 
 
 
                                                           กองทัพภาคที่ 3 
 

งหาคม 2558 


