
( รางขอบเขต ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางตึกแถวนายรอย ของ โรงพยาบาลคายกาวิละ ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสราง
กอสรางตึกแถวนายรอย ของ โรงพยาบาลคายกาวิละ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-
bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๕๙,๕๐๐.๐๐ 
บาท (สิบแปดลานสามแสนหาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)  
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้งานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู
ทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่
ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นดวย 

                 ๖. มีคณุสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกบัผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
กอสรางไมเกิน ๕ ปในวงเงินไมนอยกวา ๙,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพัน
บาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 
                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอ
ราคาในนาม "กิจการรวมคา"           สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาว
สามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขา
ประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติ



บุคคลที่เขารวมคา ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร
กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของ
รัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ  จัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวม
คาที่จดทะเบียน  เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ          ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจาย  ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.
๑) 
                 ๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  
                 ๑๕. ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไมต่ํากวาภาคีวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธาอยางนอย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และตองมีบัตรประกันสังคม
กับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน 
เมษายน ๒๕๖๑, ผูเสนอราคาตองมีชางสาขาไฟฟาภายในอาคารอยางนอย ๒ คน โดยมีหนังสือ
รับรองความรูความสามารถตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และตองมีบัตร
ประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับ
คาจางเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 
๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทาง
ธนาคาร ตั้งแตวันที่ ........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวัน
เสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน 
โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมล 
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ 
........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง



เว็บไซต http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  

  
  ประกาศ ณ วันที่         พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

  

  

  

  

   

ฉลองชัย ชัยยะคํา  

(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา) 

รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓ 

  
  

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ 
และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
 
 
  
 

สําเนาถูกตอง  

  

ยงยุทธ คุมแพทย  

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 

 

 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขที่ ........................  

การจางกอสรางกอสรางตึกแถวนายรอย ของ โรงพยาบาลคายกาวิละ  
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  

ลงวันที่         พฤษภาคม ๒๕๖๑  
 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓" มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางตึกแถวนายรอย ของ โรงพยาบาลคายกาวิละ ณ 
โรงพยาบาลคายกาวิละ คายกาวิละ ตําบลวัดเกต อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาจางทั่วไป  



                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
   

   

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of 
Quantities) 
  
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียน
ชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึง
นิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นท่ีเขายื่น
ขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจางกอสรางไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา ๙,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานหนึ่ง
แสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ



หนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 
                                   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวม
คาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคา
ใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาว
สามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขา
ประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติ
บุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลาย
ลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับ
หนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวม
คาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                                   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา 
กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) 
ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด (บช.๑) 

                          ๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผาน
บัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงิน
สดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๕ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
(บช.๑) ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไมต่ํากวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
อยางนอย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และตองมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคล
ที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือนเมษายน ๒๕๖๑ ผู
เสนอราคาตองมีชางสาขาไฟฟาภายในอาคารอยางนอย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู
ความสามารถตามกฎหมาย และตองมบีัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือ
สําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือนเมษายน ๒๕๖๑ 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล 



                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน
หุนสวน (ถาม)ี สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู
เปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผู
รวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวม
คา แลวแตกรณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนให
แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะ
ตามกฎหมายแลวเทานั้น 

                                   (๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจางกอสรางไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา ๙,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลาน
หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ 
หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชือ่ถือพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                        (๔) บัญชีราคาการกอสรางประกอบใบเสนอราคาตามเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย (โดยจะตองกรอกราคาตอหนวยทุก
รายการใหครบถวน และผลรวมของราคาตอหนวยจะตองตรงกับราคารวมที่ผูยื่นขอเสนอ เสนอ
ราคา โดยบัญชีราคาฯ นี้ จะเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง) 
                                   (๕) ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ 



ป.ป.ช. กําหนด (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการ/บช.๑) 
                                   (๖) ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไมต่ํากวาภาคี
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอยางนอย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และตองมีบัตร
ประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับ
คาจางเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
                                  (๗) ผูเสนอราคาตองมีชางสาขาไฟฟาภายในอาคารอยางนอย ๒ คน 
โดยมีหนังสือรับรองความรูความสามารถตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน 
และตองมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงิน
สมทบสําหรับคาจางเดือน เมษายน ๒๕๖๑ 
                                  (๘) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ 
PDF File (Portable Document Format) 
                                   ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาว
ในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการ
ยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอ
ราคาตามขอ ๑.๒ พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียง
ครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบ
เสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 
ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน 
ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว
และจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ
ไมเกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน  
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และ
รายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวาง
เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของ



ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ  
                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสาร
การยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาใน
รูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตอง
เปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะ
ยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่น
ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่น
ขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา 
กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการ
เปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใช
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษี
อื่นๆ (ถาม)ี รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
จํานวน ๙๑๗,๙๗๕.๐๐ บาท (เกาแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเการอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่
ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 



                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ี
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนให
ทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาล
ไทยหรือหนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ตรวจสอบ
ความถูกตองในวันที.่....................... ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะ
ใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุ
ชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรม
รวมคาดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อ
ผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่น
ขอเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการ
รวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคืน
ใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓ ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อ
ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมี
ดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ 
แลว คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผู
ยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของ



ผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางดวยอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม
รับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคา
ต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน 
หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ 
และใหถือวาการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เปนเด็ดขาด   ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการ   คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน เปนตน 

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมาย
ไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่น
ขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสีย
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน 
๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ 
ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ยึดถือไว



ในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่
ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกนิ ๓ วันทําการ 
                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ี
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนให
ทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 

                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ งานนี้ถาผูรับจางได
ทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้นเพื่อรับเงิน
ได  โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด และกําหนดการ  จายเงินเปน จํานวน ๑๒ งวด ดังนี้ 
 
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ถมดินบริเวณพื้นที่กอสรางทั้งหมด (ไดสงผลทดสอบความแนนของดินถมใหผูวาจาง
ตรวจสอบและไดเห็นชอบแลว) เจาะทดสอบ BORING TEST จํานวน ๑ จุด (พรอมสงผลการ
ทดสอบใหผูวาจางตรวจสอบและเห็นชอบแลว) พรอมทั้งแนบสําเนาหนังสือท่ีประสานไปยัง
รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวของ เพื่อเขาดําเนินการเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟา-ประปา ภายนอกอาคาร 
และเรงรัดใหรัฐวิสาหกิจประมาณการและจัดทํารูปแบบรายการใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งแจงผู
วาจางทราบภายใน ๙๐ วัน ของ งานกอสรางตึกแถวนายรอย ของ รพ. คายกาวิละ จว. ช.ม. เสร็จ
เรี ใหแลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน 
                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน ตึกแถวนายรอย ๑๒ ครอบครัว 
รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๐ ก. จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๗๐ วัน 
                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ทําพื้นชั้น ๑ (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม โดยการฉีด
น้ํายาลงดิน ตึกแถวนายรอย ๑๒ ครอบครัว จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๕ วัน 
                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน หลอเสา, หลอคานรับพื้นชั้น ๒, ทําพ้ืนชั้น ๒ (เวนวัสดุผิว), ทําบันได (เวนวัสดุผิว) 
ตึกแถวนายรอย ๑๒ ครอบครัว จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 
                          งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน หลอเสา,หลอคานรับโครงหลังคา, ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา ตึกแถวนายรอย ๑๒ 



ครอบครัว จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๑๔๕ วัน 
                          งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน กออิฐผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและ
สุขภัณฑ) ชั้น ๑ ตึกแถวนายรอย ๑๒ ครอบครัว จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๗๐ วัน 
                          งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน กออิฐผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและ
สุขภัณฑ) ชั้น ๒ ตึกแถวนายรอย ๑๒ ครอบครัว จํานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๑๙๕ วัน 
                          งวดที่ ๘ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ฉาบปูนผนังภายในชั้น ๑, ติดตั้งบานประตู-หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุ
ผิวผนังชั้น ๑ ตึกแถวนายรอย ๑๒ ครอบครัว จํานวน ๑ หลงั เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน ๒๒๕ วัน 
                          งวดที่ ๙ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ฉาบปูนผนัง ภายในชั้น ๒ และฉาบปูนผนังภายนอกชั้น ๑ และชั้น ๒, ติดตั้งบานประตู-
หนาตาง, ทําฝาเพดาน, ปูวัสดผุิวพื้น, บุวัสดุผิวผนังชั้น ๒ ตกึแถวนายรอย ๑๒ ครอบครัว จํานวน 
๑ หลัง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน 
                          งวดที่ ๑๐ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๗ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ติดตั้งดวงโคมและสุขภัณฑ, สรางรางระบายน้ํารูปตัว วี ค.ส.ล.ดานหนาอาคาร ยาว 
๖๐.๐๐ ม. จํานวน ๑ แหง, รางระบายน้ํา ค.ส.ล.ดานหลังอาคาร ยาว ๕๔.๐๐ ม. จํานวน ๑ แหง, 
สรางพ้ืนแข็ง ค.ส.ล.ดานหนาอาคาร รับน้ําหนัก ๑๒ ตัน พื้นที่ประมาณ ๕๔.๐๐ ตร.ม. 
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ จํานวน ๑ แหง เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน 
                          งวดที่ ๑๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน ติดตั้งครุภัณฑประจําอาคาร, ถังน้ําสเตนเลสสตีลสําเร็จรูปพรอมขาเหล็กรองรับถังจุ 
๑,๑๐๐ ลิตร จํานวน ๑๒ ถัง, ติดตั้งเครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ (HOME PUMP) ขนาด ๒๕๐ วัตต 
จํานวน ๑๒ ชุด เสรจ็เรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน 
                          งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่
กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
                 ๙.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดย
ไมไดรับอนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาว
เปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ 
จะกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๘ ของราคางานจาง 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุ
ในขอ ๑.๓ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
งานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพ



ภาคที่ ๓ ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากรายรับของสถานพยาบาล 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากรายรับของสถานพยาบาล 

                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด
ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรื
อนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ
กรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรอืเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ให
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิด
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกแลว ไม
ไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติม
เงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มี
ความขัดหรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางใน
กรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓ ไมได 
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะ
ใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือ
ที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง



การแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา 
หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะ
นํามาใชในกรณีที่     คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพ
งานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ่๒๔ 
สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ
ตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป 
โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕ 
                         - งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตาง ๆ ดังนี้คือ - 
                           งานอาคาร                                        หมวด  ๑ 
                           งานดิน                                            หมวด  ๒  ขอ ๒.๑ 
                           คางานคงที่ 
.                          มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดให
เปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการ
ปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน ฝมือชาง 
จากทางราชการหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ 
ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  
                          งานนี้เปนงานกอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางใน
สาขา ๖ 
งานกอสราง โครงสรางทั่วไป และใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว.๑๒๓ ลง ๒๗ ตุลาคม ๒๕๒๙ ดังนี้ 
 
                         ตองมีชางและกรรมกรทํางานประจําอยางนอย              ๑๒  คน 
                         - ชางเชือ่มไฟฟา                                       จํานวน    ๑  คน 
                         - ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน               จํานวน    ๑  คน 
                         - ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง)                    จํานวน    ๒  คน 
                         - ชางทอและสุขภัณฑ                                จํานวน    ๑  คน 
                         - ชางกออิฐ                                            จํานวน    ๒  คน 
                         - ชางฉาบปูน                                          จํานวน    ๒  คน 
                         - ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวา
เปนผูชํานาญ   โดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงานอยางนอย ๔ ป ทั้งนี้
น้ํายาที่ใชตองไดรับอนุมัติจาก     ผูวาจาง และผูรับจางตองแนบรูปถาย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน



และตองมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจการจางเซ็นต กํากับ 
  
   

   

                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูรับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๔..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
สัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับ
การยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว 
  

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  
        พฤษภาคม ๒๕๖๑  

 
 
 

 
  


