( สําเนา )

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางซอมปรับปรุงโรงทหาร ๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒/๓๐ ของ กองพันทหารราบที่ ๕
กรมทหารราบที่ ๗ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางซอมปรับปรุงโรงทหาร
๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒/๓๐ ของ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ แผนสํารองประจําปงบประมาณ
๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวด
ราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๑๘๗,๑๐๐.๐๐ บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชือ่ ใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลทีผ่ ูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจดั การ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูม ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมอี าชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูม ีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไ ดรับเอกสิทธิ์หรือความคุม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคาํ สั่งใหสละเอกสิทธิแ์ ละความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชือ่ ถือ
๑๑. ผูยื่นขอเสนอทีย่ ื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
กรณีที่ขอ ตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี
การกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก
มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตอง
ใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

สําหรับขอตกลงฯ ทีไ่ มไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย ื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส นใจสามารถขอซือ้ เอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึง
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลัง
จากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูส นใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ผูส นใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
จะตองไมถอื เปนขอผูกมัด กับ กองทัพภาคที่ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

อุกฤษฎ นุตคําแหง
(พลตรีอุกฤษฎ นุตคําแหง)
รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๓
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่
๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย

(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)

นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๙๕/๒๕๖๔
( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๙๕/๒๕๖๔
การจางกอสรางซอมปรับปรุงโรงทหาร ๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒/๓๐ ของ กองพันทหารราบที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗
แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒)
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความ
ประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง ซอมปรับปรุงโรงทหาร ๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒/๓๐ ของ กองพันทหารราบ
ที่ ๕ กรมทหารราบที่ ๗ แผนสํารองประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ (สวนที่ ๒) ณ คายโสณบัณฑิตย ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอ แนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือค้าํ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
(๑) ตารางการจัดทําแผนใชพสั ดุที่ผลิตภายในประเทศ ๖๐%
(๒) ตารางการจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ๙๐%
................................. ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัตขิ องผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย

๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิ ุคคลที่ผูท้งิ งานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมอี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมลี ักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมอี าชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูย ื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
กอสรางในวงเงินไมนอ ยกวา ๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชือ่ ถือ
๒.๑๑ ผูย ื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีท่ขี อ ตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ
จะตองมีการกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคา
หลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีท่ขี อ ตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการ
รวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวม
คาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๒ ผูย ื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชือ่ หุนสวนผูจดั การ ผูมอี ํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี ) และบัญชีผถู อื หุน
รายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(๒)

ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ชนิตบิ ุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้นั สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถอื สัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูย ื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตอ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ
๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทผี่ ูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม อบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งลานเกาหมื่นบาทถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรอง
ผลงานที่ใชยื่น
(๔)

สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) หรือ สําเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตอ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตอ งแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยนื่ ขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตอ งแนบ
ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ใหผยู ื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตอ งยื่นใบ
แจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทา ยใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถอื ตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอ ยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาทีต่ นไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิ ได
๔.๓ ผูยนื่ ขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๑๕ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรบั หนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด
ฯลฯ ใหถถี่ วนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยนื่ ขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบั เอกสารการยื่นขอเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยนื่ ขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย ื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มผี ลประโยชนรวมกันกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ
๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยนื่ ขอเสนอรายใดเปนผูย ื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือ่ ผูยนื่ ขอเสนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชือ่ ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา
ลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท ิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอ
รายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอ การพิจารณาของกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผูยนื่ ขอเสนอจะตองปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(๒)

ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลู คาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม

(๓)

ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
ที่กําหนด

(๔)

ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่
ผลิตภายในประเทศ ผนวก ก. ตารางแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ ๖๐ ผนวก ข. ตาราง
แผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ ๙๐
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูช นะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูช นะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตาง
ไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดย
ไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชือ่ ผูย ื่นขอเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชือ่ ผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชือ่ ผูซ ื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไมกรอกชือ่ ผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจง
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
ขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง
ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เปน
เด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็ าม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอัน
เปนเท็จ หรือใชชอื่ บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํ ใหเชือ่ ไดวาผูยื่นขอเสนอ
สามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๕.๗ กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอทีช่ นะการประกวดราคาหรือที่
ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาทีใ่ นการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
๕.๘ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผู
ยื่นขอเสนอรายอื่นทีไ่ มเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลําดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไม
เกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจางกอสรางฯ ใหพิจารณาจาก
เอกสารสําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เทานั้น
๕.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผปู ระกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถอื สัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกวาราคาต่าํ สุดของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่
มิไดถอื สัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซือ้
หรือจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถอื สัญญาชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ดังกลาว
๖.

การทําสัญญาจางกอสราง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด

๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือด
ราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรบั อนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนั งสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผ่ ูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมลู คาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ
และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๒ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอม
ปรับปรุงปรับปรุงโรงนอนทหาร ๑๕๐ คน หมายเลข ๒๒ / ๓๐ ของ ร.๗ พัน.๕ รายการขอ ๑.๑ เสร็จเรียบรอยแลว
ถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรูป รายการและสัญญา ใหแลวเสร็จภายใน ๑๑๕ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖๐ ของคาจาง เมื่อผูรบั จางไดปฏิบตั ิงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทัง้ ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รบั จางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของ
วงเงินของงานจางชวงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัตผิ ิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทาํ สัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม
นอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันทีก่ องทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดดี งั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูย ื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรบั อนุมัติ
เงินคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔
๑๑.๒ เมือ่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรบั จาง
และไดตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซือ้ ของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรบั อนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มใิ ช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีทไี่ มปฏิบตั ติ าม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกัน
การยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้ จัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยง
กันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถอื เปนที่สุด
และผูยื่นขอเสนอไมมสี ิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอ ไปนีไ้ ด
โดยที่ผยู ื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมได
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไดรบั การจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจาง
หรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอทีช่ นะการจัดจางหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาทีใ่ นการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

(๔)

กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีท่ี คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณทีใ่ ชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป โดยจะใชสตู รของทางราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตก
ลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูย ื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอ
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมอื ชาง จากทางราชการ หรือผูม ีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบัน การศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ (หนึ่ง) ของแต
ละสาขาชาง แตจะตองมีชางอยางนอย ๑ (หนึ่ง) คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
ตองมีชางและกรรมกรทํางานประจําอยางนอยวันละ ๕ คน
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย ื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบตั ิงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่น
ขอเสนอทีไ่ ดรับการคัดเลือกใหเปนผูรบั จางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูย ื่นขอเสนอที่ไดรบั การคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

