ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการเสริมสราง
หนวย ระยะที่ ๒ ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงอาคารและสิง่
ปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการเสริมสรางหนวย ระยะที่ ๒ ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพัน
ทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลาง
ของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๘๙๖,๙๐๐.๐๐ บาท (แปดลานแปดแสนเกาหมื่นหกพัน
เการอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปน ผูที่ไ มผา นเกณฑการประเมิ นผลการปฏิบั ติงานของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่รัฐมนตรีว า การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุ คคลซึ่ง ถู กระบุชื่อ ไว ใ นบั ญ ชีร ายชื่อ ผูทิ้ง งานและได แ จ ง เวี ย นชื่ อ ใหเป นผู ทิ้ งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงาน
ของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๑๑. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี
การกําหนดสัดสวนหนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก
มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตอง
ใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลั ก
จะตองเปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปน
ผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผูยื่น ขอ เสนอตอ งลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐด วยอิเล็ก ทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ถึงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ได
ภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผู ส นใจส ามา รถดู ร าย ละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไ ซต http://www.army๓. mi.th
หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้ หากรายการดั งกล าวไมไ ดรับ การสนับสนุ นงบประมาณจาก
รัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
อํานาจ ศรีมาก
(พลตรีอํานาจ ศรีมาก)
รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน
ทําการแทนแมทัพภาคที่ ๓
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่
๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)
นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๗๑/๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๗๑/๒๕๖๕
การจางกอสรางปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการเสริมสรางหนวย ระยะที่ ๒
ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงคจะ ประกวด
ราคาจางกอสราง ปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕ โครงการเสริมสรางหนวย ระยะที่
๒ ของ กรมทหารราบที่ ๗ และ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ จังหวัดเชียงใหม ณ คายกาวิละ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ แผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจาก
เป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือ ขา ยสารสนเทศของกรมบัญ ชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน หุ นสว นผู จั ดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ จัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรฐั บาลของผูยื่นขอเสนอไดมี
คําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา
๔,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
กรณีที่ขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมีการกําหนดสัดสวน
หนาที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคา
รายอื่นทุกราย
กรณีท่ขี อตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ
กรณี ที่ ข อ ตกลงฯ กํ า หนดให ผู เข า รว มค า รายใดรายหนึ่ ง เป น ผู เข า ร ว มค า หลั ก ผู เ ข า ร วมค า หลั ก จะต อ งเป น
ผู ป ระกอบการที่ขึ้ น ทะเบี ย นไว กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง ในสว นของผู เ ข า ร ว มค า ที่ ไ ม ใ ช ผู เ ข า ร ว มค า หลั ก จะเป น
ผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได
สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๓ ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ( Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่น ข อ เสนอจะตอ งเสนอเอกสารหลัก ฐานยื่น มาพรอ มกั บการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด วย
อิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ
หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(๓)

ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา
และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรว มคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บั ญ ชี เ อกสารส ว นที่ ๑ ทั้ ง หมดที่ ไ ด ยื่ น พร อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตอ งแนบ
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป
ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคล
ธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองผลงานก อ สร า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระกวดราคาในวงเงิ น ไม น อ ยกว า
๔,๔๔๐,๐๐๐.- บาท (สี่ลานสี่แสนสี่หมื่นบาทถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือรับรองผลงานที่ใชยื่นและเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
(๔) สําเนาใบขึ้นทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) (ถามี)
(๕) บั ญ ชี เ อกสารส ว นที่ ๒ ทั้ ง หมดที่ ไ ด ยื่ น พร อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตอ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตอ งแนบ
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน
พรอ มทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัว ตนของผูยื่นขอ เสนอโดยไมตอ งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคาจางกอสราง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองยื่นใบแจงปริมาณงานและราคา
และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และ
ราคาตอหนวย และราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตอง
ตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิน้
ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอ ยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่น
ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจ
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
จางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๖
พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรบั เอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File
(Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา
ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจ ะดํ าเนินการตรวจสอบคุณ สมบั ติข องผู ยื่น
ขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หาก
ปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะ
ตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา ก อนหรื อในขณะที่มี การพิ จารณา
ขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่น
ข อ เสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่ นขอ เสนอ และกองทั พบก โดย กองทัพ ภาคที่ ๓ จะพิ จารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใช
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผูยื่นขอเสนอที่เปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็ก
ที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผูยื่นขอเสนอตอ งวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔๔๔,๘๔๕.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสี่พันแปด
รอยสี่สิบหาบาทถวน)
๕.๑ เช็ค หรือ ดราฟท ที่ธนาคารเซ็ นสั่ งจ า ย ซึ่ งเปน เช็ คหรื อ ดราฟทล งวั น ที่ที่ ใช เช็ คหรื อ ดราฟทนั้ นชํ าระต อ
เจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห ง ประเทศไทยแจ งเวี ย นให ท ราบ โดยอนุ โ ลมให ใ ช ต ามตั ว อย า งหนั งสื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันของบริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาให
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่น
ขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํา้ ประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวด
ราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย
ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไม
ครบถ วนตามขอ ๓ หรือ ยื่ นขอ เสนอไมถูกต อ งตามข อ ๔ แล ว คณะกรรมการพิ จ ารณาผล การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอ เสนอของผูยื่นขอ เสนอรายนั้น เวนแตผูยื่น ขอ เสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัส ดุที่จะจางไมครบถ วน หรือเสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจาก
เงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้

(๑)

ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรบั เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัด
จา งดวยอิ เล็กทรอนิกส หรือ บัญชีรายชื่อ ผูซ้ือ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส ทางระบบจั ดซื้อ จั ดจา งดวย
อิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็ ก ทรอนิก สห รือ กองทัพ บก โดย กองทัพ ภาคที่ ๓ มีสิ ทธิให ผูยื่น ขอ เสนอชี้ แ จงข อ เท็ จ จริง เพิ่ ม เติ ม ได
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะ
เรี ยกรอ งคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทั พ ภาคที่ ๓ จะพิ จารณายกเลิ กการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอ เสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจา ยหรือ
คาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖.๘ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่ไม
เกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลําดั บผูยื่น
ขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ ๑๐ ที่
จะเรียกมาทําสัญญาไมเกิน ๓ ราย
ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการ SMEs
๖.๙ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่
จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจางจากผู
ยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคคล
ธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปน
หนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็ คหรือ ดราฟทที่ ธนาคารเซ็น สั่งจาย ซึ่งเป นเช็ คหรื อ ดราฟท ลงวั นที่ที่ใ ช เช็ คหรือ ดราฟทนั้ น ชํ าระต อ
เจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห ง ประเทศไทยแจ งเวี ย นให ท ราบ โดยอนุ โ ลมให ใ ช ต ามตั ว อย า งหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับ
จาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ งานนี้ถาผูรับ จา งไดทําการกอ สร างงานงวดใดงวดหนึ่ งแล วเสร็ จกอ น ให
สามารถสงมอบงานในงวดนั้น เพื่อรับเงินไดโดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับ งวดและกําหนดการจายเงิน เป น
จํานวน ๘ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตัดตนไม พรอมถมดินบริเวณจุด
สรางอาคารทั้งหมด, ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรู
ทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดิน ของ โรงจอดรถยนตจุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด.
(พร อมทั้ งแนบสํ าเนาหนังสือ ที่ผูรับจางทํามายั งผูวา จา ง สําหรับ ประสานไปยั งรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ เกี่ ย วขอ ง เพื่ อ เข า
ดําเนินการเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟา ? ประปาภายนอก) และผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุไมนอยกวา
รอยละ ๖๐ ของมูลคาพัสดุที่ใชในการกอสรางทั้งหมดตามสัญญา ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน หลอเสา , หลอคานรับโครงหลังคา
, ทําโครงหลังคา, ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน ของ โรงจอดรถยนตจุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.
๒๔๑๕ ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวง
กบพรอ มบานประตู - หนา ตา ง (ยกเวนวงกบอลูมิ เนียม) , ติดตั้งไฟฟ า - ประปาภายใน (ยกเว นดวงโคมและ
สุขภัณฑ), ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี) พรอมสรางหลุมซอมโรงจอดรถยนต แลว
เสร็จ ๙๐% ของ โรงจอดรถยนตจุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. เสร็จเรียบรอยแลว ให
แลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป
ชนิดเกรอะ - กรองไรอากาศ พรอมฐานรองรับถัง รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด., สรางรางระบายน้ําตัววี, ราง
ระบายน้ํา พรอมฝา ค.ส.ล., บอพัก พรอมฝา ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ ๗๓๐๗, สรางพื้นแข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร
รับน้ําหนัก ๑๒ ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ ของ โรงจอดรถยนตจุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง) , แนบเอกสาร
ใบเสร็จการชําระเงินที่ไดชําระเงินใหกับการไฟฟาฯ และการประปาฯ พรอมทั้งแนบแบบรางที่การไฟฟาฯ และการ
ประปาฯ ใชในการประมาณการมาดวย เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ขุดหลุม , ทําฐานราก, หลอเสา
ตอมอ, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว), พรอมทําการปองกันกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีดน้ํายาลงดิน,
หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา ของ โรงจอดรถยนต จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด.
เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําโครงหลังคา , มุงหลังคาเหล็ก
รีดลอน ของ โรงจอดรถยนต จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลว
เสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง, ปูวสั ดุผวิ พืน้ ,
บุวัสดุผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี), ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา ? ประปาภายใน (ยกเวนดวง
โคมและสุขภัณฑ), พรอมสรางหลุมซอมโรงจอดรถยนต แลวเสร็จ ๙๐% ของ โรงจอดรถยนต จุ ๑๐ คัน (๑ หัวโรง)
รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๘ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานการ ติดตั้งถังบําบัดน้ํา
เสียสําเร็จรูปชนิดเกรอะ - กรองไรอากาศ พรอมฐานรองรับถัง รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด., ติดตั้งราง
ระบายน้ําตัววี, รางระบายน้ํา พรอมฝา ค.ส.ล. และ บอพัก พรอมฝา ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ ๗๓๐๗, สรางพืน้
แข็ง ค.ส.ล. หนาอาคาร รับน้ําหนัก ๑๒ ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓, งานทาสีทั้งหมด เชื่อมโยงไฟฟา –
ประปาภายนอก เขากับไฟฟา - ประปาภายใน และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาที่ผูรับจางไดทําไวกับผูผลิตขาย
ถังบําบัดน้ําเสียสําหรับงานติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหงแสดงกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยมีรายละเอียดตางๆ
ในสัญญาตามที่ระบุไวในเงื่อนไขสัญญาการดําเนินการเกี่ยวกับถังบําบัดน้ําเสียระหวางผูรบั จางกับบริษัทผูผลิตขายถัง
บําบัดน้ําเสียตามเอกสารรายละเอียดการปฏิ บัติประกอบสัญ ญางานกอสรางของกองทัพบก ผูรับจา งตอ งจั ดทํา
รายงานผลการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ตามภาคผนวก ๓ ของแนบทายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหา
การจัดซื้อจัดจางและ การบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒2/ ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๖๕ และทํางานในสวนที่เหลือทั้งหมด ของ โครงการเสริมสรางหนวย ระยะที่ ๒ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๕
ของ ร.๗ พัน.๑, ร.๗ คายกาวิละ มทบ.๓๓, ร.๗ จังหวัดเชียงใหม ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณตาม
แบบรูปรายการและสัญ ญาและผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถู กตอ งเรียบร อยแลว ใหแลวเสร็จ
เรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวง
นั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรบั จางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวน
เงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๙ ของราคางานจาง

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอยกวา ๒ ป นับ
ถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จ ะตองสง
มอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส
ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กอนการรับชําระเงิน
ลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต อ เมื่อ กองทั พ บก โดย กองทัพ ภาคที่ ๓ไดรับอนุมัติเงิน ค าก อ สร างจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๒.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตาม
การประกวดราคาอิ เล็ก ทรอนิ ก ส แ ลว ถ า ผูรั บจา งจะตอ งสั่ง หรื อ นํ า สิ่ งของมาเพื่ อ งานจ างดั ง กล า วเข า มาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรบั จาง
สั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ
อื่นได
(๒) จั ดการใหสิ่ งของดังกลา วบรรทุก โดยเรือ ไทย หรื อเรือ ที่ มีสิทธิ เช น เดียวกั บเรือ ไทยจากต างประเทศมายั ง
ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับ
อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุก
โดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรบั จางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูยื่นขอ เสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดคัดเลือกแลว ไมไ ปทําสัญญาหรื อขอตกลงจางเป น
หนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๑๒.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมี
สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

๑๒.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอ เสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมได
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชใ นการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมี
สวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือ
เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อ นไข หลัก เกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรั บราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ ๒๒
สิ ง หาคม ๒๕๓๒ เรื่ อ ง การพิจ ารณาช ว ยเหลื อ ผู ป ระกอบอาชี พ งานก อ สร า ง ตามหนั ง สื อ สํ า นั ก เลขาธิ ก าร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายใน
ระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๔. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวา งระยะเวลาการกอ สราง ผูยื่นขอ เสนอที่ไ ดรับการคัดเลื อกใหเปนผูรับจางต อ งปฏิบัติ ตามหลั กเกณฑที่
กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรบั จางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอ เสนอที่ไดรับ การคัดเลือ กไมผา นเกณฑที่กําหนดจะถูกระงั บการยื่นข อ เสนอหรือทํ าสัญญากับ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

