(ร่าง)
ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔ จังหวัดตาก
ตามโครงการจัดตัง้ กองพลทหารราบที่ ๗ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-----------------------------------------กองทั พบก โดย กองทั พภาคที่ ๓ มีความประสงค์จ ะประกวดราคาจ้างก่ อสร้างอาคาร ของ
กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔ จังหวัดตาก ตามโครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ ๗ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างก่อสร้าง ในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๘๗๖,๙๐๐.-บาท (สิบเอ็ดล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่ เป็นบุคคลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูกระงับ การยื่นข้อเสนอหรือทาสัญ ญากั บหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่ อ งจากเป็น ผู้ที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ นผลการปฏิ บัติง านของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผ ลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ งานที่ ประกวดราคาจ้างก่ อสร้าง
ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้ าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
/ผู้ยื่นข้อเสนอ . . .

-๒ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า"
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจ การร่วมค้าดัง กล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลั กษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้าง ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๔. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา
และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขา
ไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดง
การส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
ผู้ยื่นข้อ เสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิก ส์
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ........................
ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้ว ยอิเ ล็กทรอนิก ส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕ - ๒๔๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ

-๓ผู้ส นใจต้อ งการทราบรายละเอียดเพิ่ ม เติม เกี่ ยวกั บ รายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพ บก โดย กองทั พภาคที่ ๓ ผ่านทางอีเ มล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดภายในวันที่ ................................ โดย กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ................................
อนึ่ง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือเงิน
อื่นใด เพื่อใช้ดาเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศดดณดดวันที่ดดดดดดมกราคมดดพ.ศ.ด๒๕๖๒
พลตรี

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์

( ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ )
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓
แผนกพลาธิการ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างอาคาร ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔
จังหวัดตาก ตามโครงการจัดตัง้ กองพลทหารราบที่ ๗ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่..............มกราคม ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔ จังหวัดตาก
ตามโครงการจัดตั้ง กองพลทหารราบที่ ๗ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔
ค่ายวชิรปราการ อาเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. ก่ อ สร้ า งเรือ นแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว พร้ อมสิ่ ง อ านวยความสะดวก
รายละเอียดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. จานวน ๑ หลัง
๒. งานถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รับน้าหนัก ๑๒ ตัน กว้าง ๘.๐๐ เมตร (ทาถึงชั้นหินคุก) ไม่มี
ไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบ ทบ. ๘๐๒๐ แบบที่ ๓ แถวที่ ๒ จารนวน ๑ แห่ง
๓. งานท่อระบายน้า ค.ส.ล. (เดี่ยว) ๐.๘๐ เมตร พร้อมกาแพงปากท่อทั้ง ๒ ด้าน ความยาว
๑๑.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ กห ๑๙ - ๑ ก - ๑๙ - ๘ ก
๔. งานไฟฟ้า - ประปา ภายนอกอาคาร
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่ เ ป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกั นกั บผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เ ข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจ การร่วมค้า " ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่ อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิ จการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ " หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ ยื่นข้อ เสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ ล็กทรอนิก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

๒.๑๔ ผู้เ สนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุม งานและคุณวุฒิไม่ ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติ
บุคคลที่ เ สนอราคาและหรือ ส าเนาใบเสร็จ แสดงการส่ ง เงิ นสมทบส าหรับ ค่าจ้า งเดื อน ธันวาคม ๒๕๖๑
ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา
และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิ ได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้ างภาครั ฐด้วยอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ ต้องแนบในรูป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบ
อานาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคางานก่อสร้างอาคาร
ของ กองพั นทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔ จัง หวัดตาก ตามโครงการจัดตั้ง กองพลทหารราบที่ ๗
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ดว้ ย
(๕) ใบเสนอราคา
(๖) หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร และบัตรประกันสังคมกับ
ทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
(๗) หนังสือรับ รองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง เสริม การ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร จากคณะกรรมการส่งเสริม การพัฒนาฝีมือแรงงาน และบัตร
ประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๑
(๘) บัญชีเ อกสารส่วนที่ ๒ ทั้ง หมดที่ได้ยื่นพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้ อจัด จ้างภาครัฐ ด้วยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ต ามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ ต้ องแนบในรู ป แบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้ง นี้ เมื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เ อกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อ เสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เ สนอจะต้อ งตรงกันทั้ งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกั น
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่า ใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้แล้ว
ราคาที่เ สนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๗๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่ อ นเสนอราคา ผู้ ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่า งสัญ ญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเ ล็ก ทรอนิกส์ทั้ ง หมดเสียก่ อนที่ จ ะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจั ดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่ อ พ้ นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่ รับ เอกสารการยื่น
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์จ ะด าเนิ นการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ว่า
ก่อนหรือ ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่ เ สนอจะต้องเป็นราคาที่ ร วมภาษีมู ล ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๕๙๓,๘๔๕.๐๐ บาท
(ห้าแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยสี่สิบห้าบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนั ง สื อ ค้ าประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไ ด้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารสั่ง จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือ ค้าประกันของบริษัท เงินทุ นหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่ง ต้นฉบับ เอกสารดัง กล่าวมาให้ก องทั พบก โดย กองทั พภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูก ต้องในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิ กส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ร ะบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่ กิ จ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ร ะบุชื่อกิจ กรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกั นการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทั พบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้พิจารณาเห็นชอบ
รายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่ นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคา
ต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้น
จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้ห ลักเกณฑ์ร าคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทั พบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ ถูก ต้อ ง หรือ ไม่ ครบถ้ว นตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ ถูก ต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ กาหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิ ดพลาดเล็ก น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทั พ บก โดย กองทั พภาคที่ ๓ สงวนสิท ธิ์ไ ม่ พิ จ ารณาข้ อเสนอของผู้ยื่ น
ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ดซื้ อ จั ด จ้า งด้ วยอิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ หรือ บัญ ชี ร ายชื่ อผู้ ซื้อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓

(๒) ไม่ ก รอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา
หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จ ะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ ง กองทั พบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงา น
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทาการโดย
ไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ ได้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อ
ได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจง
ไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น ทั้ ง นี้ผู้ยื่นข้ อ เสนอดัง กล่าวไม่ มี สิท ธิเ รียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่า เสียหายใดๆ จาก กองทั พบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่ นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ
๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด

๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ถมดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างอาคารและถนน แล้วเสร็จ
๑๐๐ % (พร้อมส่งผลทดสอบความแน่นของดินถมให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและได้เห็นชอบแล้ว ) เจาะทดสอบ
BORING TEST จานวน ๑ จุด (พร้อมส่งผลการทดสอบให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบแล้ว ) วางท่อระบาย
น้าลอดถนน ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. (เดี่ยว) พร้อมกาแพงปากท่อทั้งสองด้าน ความยาว ๑๑.๐๐ ม.รายละเอียด
ตามแบบ กห ๑๙-๑ ก.-๑๙-๘ ก. จานวน ๑ แห่ง พร้อมทั้งแนบสาเนาหนังสือที่ประสานไปยังรัฐวิสาหกิจ ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดาเนินการเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้า -ประปาภายนอกอาคาร และเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจ
ประมาณการและจัด ท ารูป แบบรายการให้แล้วเสร็จ โดยเร็ว พร้อ มทั้ ง แจ้ง ผู้ ว่าจ้างทราบภายใน ๙๐ วั น
ของงานโครงการจัดตั้ง กองพลทหารราบที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔
ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้
ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา
(ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อ ยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่ อ ผู้รับ จ้างได้ท าการ ตอกเสาเข็ม เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐
ครอบครัว รายละเอี ยดตามแบบ ๙๑๘๑ ก. จ านวน ๑ หลัง เสร็จ เรียบร้อย ถูก ต้อง ครบถ้วน สมบูร ณ์
ตามรายการและสัญ ญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ ภายใน
๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ขุดหลุม, ทาฐานราก, หล่อเสาตอม่อ, หล่อคานคอดิน
เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว จ านวน ๑ หลัง เสร็จ เรียบร้อย ถูก ต้อง ครบถ้วน สมบูร ณ์
ตามรายการและสัญ ญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ ภายใน
๑๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการทาพื้นชั้น ๑ (เว้นวัสดุผิว) พร้อมทาการป้องกันและ
กาจัดศัตรูทาลายเนื้อไม้ โดยการฉีดน้ายาลงดิน เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว จานวน ๑ หลัง
เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็น
การถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........
พ.ศ.............)

งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัต ราร้อยละ ๘.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อ ยละ ๑๕ จะจ่ายให้เ มื่ อ ผู้รับ จ้างได้ท าการ หล่อเสา, หล่อ คานรับพื้นชั้นที่ ๒, ท าพื้นชั้น ๒
(เว้นวัสดุผิว), ทาบันได (เว้นวัสดุผิว) เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง
แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อ ผู้รับ จ้างได้ท าการ หล่อเสา, หล่อ คานรับโครงหลังคา, ทาโครงหลังคา,
มุงหลัง คา เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๖๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ก่ออิฐผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง, ติดตั้งไฟฟ้าประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสุขภัณฑ์ ) ชั้น ๑ เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว จ านวน
๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบ
งานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........
เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ก่ออิฐผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง, ติดตั้งไฟฟ้าประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคมและสุขภัณฑ์) ชั้น ๒ เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว จานวน ๑ หลัง
เสร็จ เรียบร้อ ย ถูกต้อ ง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับมอบงาน
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน
.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๙ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ฉาบปูนผนังภายในชั้น ๑, ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง,
ทาฝ้าเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนังชั้น ๑ (ยกเว้นงานทาสี) แล้วเสร็จ ๘๐ % เรือนแถวนายทหารประทวน
๑๐ ครอบครัว จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ได้ท าการตรวจรับมอบงานไว้เ ป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน นับถัดจากวันเริ่ม งานตาม
สัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๑๐ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๐๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ฉาบปูนผนัง ภายในชั้น ๒ และฉาบปูนผนังภายนอก
ชั้น ๑ และชั้น ๒, ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง, ทาฝ้าเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุผิวผนังชั้น ๒ (ยกเว้นงานทาสี)
แล้วเสร็จ ๘๐ % เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถู กต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๑๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงิน
ล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ติดตั้งถังเก็บน้าบนดิน PE จุ ๑,๐๐๐ ลิตร, เครื่องสูบ
น้าอัตโนมัติ (HOME PUMP) เรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ ครอบครัว จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้อง
แล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๙.๕๐ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด
และได้หักเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รับน้าหนัก
๑๒ ตัน (ทาถึงชั้นหินคลุก) ไม่ มีไหล่ทาง พื้นที่ป ระมาณ ๓๙๒.๐๐ ตร.ม.รายละเอียดตามแบบ ทบ.๘๐๒๐
แบบที่ ๓ แถวที่ ๒ จ านวน ๑ แห่ง , สร้างรางระบายน้า ค.ส.ล. หน้าอาคารและหลังอาคาร, พื้นแข็ง ค.ส.ล.
หน้าอาคาร รับน้าหนัก ๑๒ ตัน พื้นที่ประมาณ ๗๐.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ จานวน ๑ แห่ง,
ติดตั้งถังบ าบัดน้าเสียสาเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ ขนาดจุไม่ น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ลิตร จ านวน ๑๐ ถัง
พร้อมแนบแบบหรือแบบร่างที่การไฟฟ้า ฯ และการประปา ฯ ใช้ในการประมาณการมาด้วย เชื่อมโยงไฟฟ้า ประปาภายนอกอาคารเข้ากับไฟฟ้า-ประปาภายในอาคาร โดยการไฟฟ้า ฯ - การประปา ฯ และผู้รับจ้างเป็น
ผู้ดาเนินการตามลาดับ และผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารสัญญาที่ ผู้รับจ้างได้ทาไว้กับผู้ผลิตขายถังบาบัดน้าเสีย
ส าหรับ งานติ ดตั้ง ถัง บ าบัด น้าเสีย ทุ ก แห่ ง แสดงกั บ คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมี ร ายละเ อีย ดต่างๆ
ในสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญญาการดาเนินการเกี่ยวกับถังบาบัดน้าเสียระหว่างผู้รับจ้างกับบริษัทผู้ผลิต
ขายถังบาบัดน้าเสียตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานก่อสร้างของกองทัพบก และทางาน
ในส่วนที่เหลือทั้งหมด ของ งานโครงการจัดตั้งกองพลทหารราบที่ ๗ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองพันทหารราบที่ ๒
กรมทหารราบที่ ๑๔ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและ
สัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจาก
วันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ ๑๐.๐๐
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่า
ปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๙ ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่ก รณี จะต้องรับ ประกั นความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เ กิ ดขึ้นภายใน
ระยะเวลา ไม่ น้อ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้รับ มอบงาน โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง ในการ
ป้องกันและกาจัดศัตรูทาลายเนื้อไม้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ชานาญโดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิต
ตัวยาและจะต้องรับประกันผลงานอย่างน้อย ๔ ปี ทั้งนี้น้ายาที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้าง
ต้องแนบรูปถ่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและต้องมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจการจ้างเซ็นต์กากับ
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันหรือ
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้รับ
อนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒.๒ เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับ
จ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง เป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่ง ของดัง กล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่ า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิ ใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ อนุญ าตเช่นนั้นก่ อนบรรทุ กของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กองทัพ บก โดย กองทั พภาคที่ ๓ สงวนสิท ธิ์ที่ จ ะแก้ ไขเพิ่ม เติมเงื่อนไข หรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้
ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัด
จ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่ น หรือเจ้าหน้าที่ ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุ จริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่ อให้เ กิดความเสียหายแก่ กองทั พบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณี
ที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อ นไข หลั ก เกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ ใช้ กั บ สัญ ญาแบบปรั บ ราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับ ราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ ที่ร ะดับ ที่ ก าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของ
ทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและ
ได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน
ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๔.๑ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน จานวน ๑ คน
๑๔.๒ ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง)
จานวน ๒ คน
๑๔.๓ ช่างท่อและสุขภัณฑ์
จานวน ๑ คน
๑๔.๔ ช่างก่ออิฐ
จานวน ๒ คน
๑๔.๕ ช่างฉาบปูน
จานวน ๒ คน
๑๔.๖ ช่างเชื่อมไฟฟ้า
จานวน ๑ คน
๑๔.๗ ต้องมีช่างและกรรมกรทางานอย่างน้อย ๙ คน
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้ง นี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ ได้รับ การคัดเลือกไม่ ผ่านเกณฑ์ที่ ก าหนดจะถูก ระงับ การยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๒

