( ร่ าง )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
เรื อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างซ่ อมอาคารของมณฑลทหารบกที ๓๒ จังหวัดลําปาง ตาม
โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่ วยมณฑลทหารบก ของกองทัพภาคที ๓ ประจําปี งบประมาณ
๒๕๖๒ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างซ่อมอาคาร
ของมณฑลทหารบกที ๓๒ จังหวัดลําปาง ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบก ของ
กองทัพภาคที ๓ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๒ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครังนีเป็ นเงินทังสิน ๓,๕๗๐,๓๐๐.๐๐ บาท (สามล้ านห้ า
แสนเจ็ดหมืนสามร้ อยบาทถ้ วน)
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราวเนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทงงาน
ิ
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ ุคคลทีผู้ทิงงานเป็ น
หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนัน
ด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ างฯ ไม่เกิน
๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้ านเจ็ดแสนแปดหมืนบาทถ้ วน) และเป็ น
ผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที ๓ เชือถือ

ผู้ยืนข้ อเสนอทีเสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ ุคคลใหม่ กิจการร่ วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงาน
ก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที
เข้ าร่วมค้ า ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่
ในกรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ า
รายใดรายหนึงเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการ
ร่วมค้ านันสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วม
ค้ าทียืนข้ อเสนอได้
ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจด
ทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐
บาท ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วนั ที
........................ ถึงวันที ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจากชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ใน
วันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อ

ช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที
๓ จะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที ........................
ประกาศ ณ วันที

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์

(พลตรี ณฐั วุฒิ ชุณหะนันทน์)
รองแม่ทพั ภาคที ๓ ทําการแทน
แม่ทพั ภาคที ๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และ
เอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ทีซือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิ การ กองทัพภาคที 3
ประกาศขึนเว็บวันที ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3

( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างด้ วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ........................
การจ้ างก่ อสร้ างซ่ อมอาคารของมณฑลทหารบกที ๓๒ จังหวัดลําปาง ตามโครงการปรั บปรุ ง
และพัฒนาหน่ วยมณฑลทหารบก ของกองทัพภาคที ๓ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
ลงวันที
ธันวาคม ๒๕๖๑
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓" มี
ความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง ซ่อมอาคารของมณฑลทหารบกที ๓๒ จังหวัดลําปาง ตาม
โครงการปรับปรุ งและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบก ของกองทัพภาคที ๓ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ณ มณฑลทหารบกที ๓๒ ค่ายสุรศักดิมนตรี ตําบลพิชยั อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง จังหวัดลําปาง ด้ วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ างตาม BOQ (Bill of
Quantities)
๒. คุณสมบัตขิ องผ้ ูยนข้
ื อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ น
ผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผู้
ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนันด้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ
จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ น
แต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคา
จ้ างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้ านเจ็ดแสนแปดหมืนบาทถ้ วน)
และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓ เชือถือ
ผู้ยืนข้ อเสนอทีเสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ อง
มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคา
ในนาม "กิจการร่ วมค้ า" ส่วนคุณสมบัตดิ ้ านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงาน
ก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่ วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติ
บุคคลทีเข้ าร่ วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา
เว้ นแต่ ในกรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรกําหนดให้
ผู้เข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดง
หลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงาน
ก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วม
ค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐ ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่าน
บัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสด
ก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
(ข) บริษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)
และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ ุคคล
ให้ ยืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือ
สัญชาติไทย พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืน
สําเนาสัญญาของการเข้ าร่ วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที
๑ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑
ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบ
หนังสือมอบอํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ ทังนีหากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
แล้ วเท่านัน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างและสําเนาสัญญาของหนังสือรับรอง
ฉบับทียืนไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๗๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึงล้ านเจ็ดแสนแปดหมืนบาทถ้ วน)
พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้ างหรื อใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา จ้ างซ่อมอาคารของ
มณฑลทหารบกที ๓๒ จังหวัดลําปาง ซึงจะต้ องแสดงรายการวัสดุอปุ กรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภท
ต่างๆ รวมทังกําไรไว้ ด้วย
(๔) ผู้เสนอราคาต้ องมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ตํากว่าภาคีวิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธาอย่างน้ อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้ องมีบตั รประกันสังคม
กับทางนิติบคุ คลทีเสนอราคา และสําเนาใบเสร็ จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้ างเดือนพฤศจิกายน
๒๕๖๑
(๕) ผู้เสนอราคาต้ องมีชา่ งสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้ อย ๒ คน โดยมี
หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน และต้ องมี
บัตรประกันสังคมกับทางนิติบคุ คลทีเสนอราคา และสําเนาใบเสร็ จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้ าง
เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรู ปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตาม
แบบในข้ อ ๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน
และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของ
ผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ
๑.๒ พร้ อมจัดทําใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน
ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้ เพียงครังเดียว
และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และราคาต่อหน่วย และราคาต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบ

เสนอราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและ
ตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี
อากรอืน และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้ แล้ ว
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตังแต่วนั เสนอ
ราคาโดยภายในกํ าหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็จไม่เกิน
๑๒๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้ างหรื อจากวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓ ให้ เริมทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรู ป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืน
ข้ อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืน
ข้ อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ ว
จึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการเสนอราคาให้ แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ผ่านทางระบบ
จัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน
ข้ อเสนอรายอืนตามข้ อ ๑.๖ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอราคาทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรื อในขณะทีมีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ และ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิงงาน เว้ นแต่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน มิใช่เป็ นผู้ริเริ มให้ มีการกระทํา
ดังกล่าวและได้ ให้ ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี

(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษีมลู ค่าเพิม และภาษีอืนๆ (ถ้ ามี)
รวมค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ทีกําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการ
ยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว
คณะกรรมการพิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอ
รายนัน เว้ นแต่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ทีจะจ้ างไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
กําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนัน ไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเป็ นการผิดพลาด
เล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายนัน
๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืน
ข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันในบัญชีรายชือผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซือเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอราย
อืน
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ มีสิทธิ
ให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอชีแจงข้ อเท็จจริงเพิมเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓มีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่
รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ทรงไว้ ซงสิ
ึ ทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราค
หนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะ
รายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้ างเลยก็
ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓เป็ นเด็ดขาดผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอเป็ นผู้ทิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที
เชือถือได้ ว่ายืนข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชือบุคคล
ธรรมดา หรื อนิติบุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ จะให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทํา
ให้ เชือได้ วา่ ผู้ยืนข้ อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์
หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ มีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคา
ของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน ทังนีผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ อาจประกาศยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการ
ประกวดราคาหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน
หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการ
เสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาจ้ างก่ อสร้ าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันทีได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าจ้ าง
ทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื
อดราฟท์นนั ชําระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๖.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตา

วิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
๖.๔ หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญา
ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่
ประเทศไทย ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตาม
ตัวอย่างหนังสือคําประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันทีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓จะจ่ายค่าจ้ างซึงได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี
อืน ๆ และค่าใช้ จ่ายทังปวงแล้ ว โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๒
งวด ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๔๘ ของค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน
ซ่อมปรับปรุ งเรื อนแถวนายทหาร ๖ ครอบครัว หมายเลข ๘๐ / ๙๙ ของ มทบ.๓๒ จว.ล.ป ตาม
วัตถุประสงค์ข้อ ๑.๑ ( ๑.๑.๑ - ๑.๑.๗ ) เสร็ จเรี ยบร้ อย ถูกต้ อง ครบถ้ วน ตามแบบรู ปรายการ และ
สัญญา และผู้ว่าจ้ างได้ รับมอบงาน ไว้ เป็ นการถูกต้ องเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๑๒๕ วัน
งวดสุดท้ าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๕๒ ของค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน
ทังหมด ให้ แล้ วเสร็ จเรี ยบร้ อยตามสัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ รวมทังทําสถานทีก่อสร้ างให้
สะอาดเรี ยบร้ อย
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรื อข้ อตกลง
จ้ างเป็ นหนังสือจะกําหนด ดังนี
๘.๑ กรณีทีผู้รับจ้ างนํางานทีรับจ้ างไปจ้ างช่วงให้ ผ้ อู ืนทําอีกทอดหนึงโดยไม่ได้ รับ
อนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวน
ร้ อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้ างช่วงนัน
๘.๒ กรณีทีผู้รับจ้ างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้ างก่อสร้ าง นอกเหนือจากข้ อ ๘.๑ จะ
กําหนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้ อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้ าง
๙. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงได้
ึ ทําสัญญาจ้ าง ตามแบบ ดังระบุในข้ อ
๑.๓ หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือแล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุ ดบกพร่องของงานจ้ างที
เกิดขึนภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ได้ รับ
มอบงาน โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง
ความชํารุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการยืนข้ อเสนอและอืน ๆ

๑๐.๑ เงินค่าจ้ างสําหรับงานจ้ างครังนี ได้ มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ตอ่ เมือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที
๓ ได้ รับอนุมตั เิ งินค่าก่อสร้ างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๐.๒ เมือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ได้ คดั เลือกผู้ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ น
ผู้รับจ้ าง และได้ ตกลงจ้ าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสังหรื อนําสิงของ
มาเพืองานจ้ างดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ และของนันต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางทีมีเรื อ
ไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้
ยืนข้ อเสนอซึงเป็ นผู้รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้ งการสังหรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผู้รับจ้ างสังหรื อซือของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนัน
โดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึงจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับจ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทํา
สัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือภายในเวลาทีกําหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓ จะริบหลักประกันการยืนข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคําประกัน การยืนข้ อเสน
ทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทิงงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ สงวนสิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อ
ข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือให้ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการ
สูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัด
หรื อแย้ งกันผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ คําวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ ถือเป็ นทีสุด และผู้ยืนข้ อเสนอไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิมเติม
๑๐.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้ างในกรณี
ต่อไปนีได้ โดยทีผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ไม่ได้ รับการจัดสรรเงินทีจะใช้ ในการจัด
จ้ างหรื อได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะทําการจัดจ้ างครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการจัดจ้ างหรื อทีได้ รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่าง

เป็ นธรรมหรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการ
ทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้ างครังนีต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓ หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวงซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปรับราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้ อ ๑.๕ จะนํามาใช้ ใน
กรณีที ค่างานก่อสร้ างลดลงหรื อเพิมขึน โดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณทีใช้ กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมือวันที ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงทีทีระดับทีกําหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็ จตามที
กําหนดไว้ ในสัญญา หรื อภายในระยะเวลาทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ได้ ขยายออกไป โดยจะใช้
สูตรของทางราชการทีได้ ระบุในข้ อ ๑.๕
๑๒. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ าง
ต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๓.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ้ ูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ สามารถนําผลการปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็ จตามสัญญา
ของผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืน
ข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ไว้ ชวคราว
ั
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
ธันวาคม ๒๕๖๑

