( ร่าง )
ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถและเสาธง ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และ กองพันซ่อมบารุงที่ ๒๓
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
...........................................

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถและเสาธง ของ
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และ กองพันซ่อมบารุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕
ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 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 เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อย่าง
น้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือ
สาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายใน
อาคารอย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบ
สาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๒
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ........................ ถึงวันที่
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนดภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
อนึ่ง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือเงินอื่น
ใด เพื่อใช้ดาเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒
ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์)

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซอ้ื เอกสารจนถึงวันเสนอราคา

( ร่าง )
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างโรงรถและเสาธง ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และ กองพันซ่อมบารุงที่ ๒๓
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๒
……………………………………………………..

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงรถและเสาธง ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และ กองพันซ่อมบารุงที่ ๒๓
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตาบล
อรัญญิก อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. ก่อสร้างโรงรถจุ ๑๖ คัน (ชนิด ๒ หัวโรง) พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก รายละเอียดตามแบบ ทบ.
๒๔๑๕ ด. ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จานวน ๑ หลัง
๒. ก่อสร้างเสาธง ของ กองพันซ่อมบารุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ รายละเอียดตามแบบ ทบ.
๖๕๓๕ จานวน ๑ หลัง
๓. ก่อสร้างโรงรถจุ ๒๐ คัน (ชนิด ๑ หัวโรง) พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก รายละเอียดตามแบบ กห
๒๐ – ๒ จานวน ๑ ต้น
๔. งานไฟฟ้า - ประปา ภายนอกอาคาร
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

๑.๘

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๒.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา
และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้า
ภายในอาคารอย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบ
สาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๒
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคางานก่อสร้างโรงรถและเสา
ธง ของ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และ กองพันซ่อมบารุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๔) ใบเสนอราคา
(๕) หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร และบัตรประกันสังคมกับทาง
นิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๒
(๖) หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และบัตรประกันสังคมกับทางนิติ
บุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๒
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้
โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเ่ สนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เป็นเด็ดขาดผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่
ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๖. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือ
เหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน ๗ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผู้ร
ได้ทาการ ตอกเสาเข็ม โรงรถ จุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จานวน ๑ หลัง, เจาะทดสอบ BORING TEST จานวน ๑
พร้อมส่งผลการทดสอบให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นชอบแล้ว พร้อมทั้งแนบสาเนาหนังสือที่ประสานไปยังรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้าดาเนินก
เกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร และเร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจประมาณการและจัดทาแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งผู้ว
ทราบภายใน ๙๐ วัน ของ งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๓ และ หน่วยขึ้นตรง กองทัพภาคที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่าย
สมเด็จ -พระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงาน
เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผ
จ้างได้ทาการ ขุดหลุม, ทาฐานราก, หล่อคานคอดิน โรงรถ จุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัด
วันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผ
จ้างได้ทาการ ทาพื้น (เว้นวัสดุผิว) พร้อมทาการป้องกันและกาจัดศัตรูทาลายเนื้อไม้ในส่วนที่เป็นดินใต้อาคารทั้งหมด โรงรถ จุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง)
รายละเอียดตามแบบ
ทบ.๒๔๑๕ ด. จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการ
รับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผ
จ้างได้ทาการ หล่อเสา, หล่อคานรับโครงหลังคา โรงรถ จุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถ
วันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๘ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผ
จ้างได้ทาการ ทาโครงหลังคา, มุงหลังคา โรงรถ จุ ๑๖ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วัน นับถัดจากวัน
งานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้เมื่อผ
จ้างได้ทาการ ก่ออิฐ, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู – หน้าต่าง (ไม่รวมบาน), ติดตั้งไฟฟ้า - ประปาภายใน (ยกเว้นดวงโคม และสุขภัณฑ์) โรง
๑๖ คัน (๒ หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.๒๔๑๕ ด. จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญา และผู้ว
ได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ
.............)
งวดที่ ๗ (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๘ ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมดและได้หักเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ ๑๕

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ สร้างเสาธงระดับกองพัน รายละเอียดตามแบบ กห.๒๐-๒, สร้างพื้นแข็ง ค.ส.ล.หน้าอาคาร รับน้าหนัก ๑๒ ตัน รายล
ตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ พร้อมทั้งแนบแบบหรือแบบร่างที่การไฟฟ้าฯ ใช้ในการประมาณการมาด้วย, เชื่อมโยงไฟฟ้า – ประปาภายนอกเข้ากับไฟฟ้า –
ประปาภายในของอาคาร โดยการไฟฟ้า ฯ และผู้รับจ้างเป็นผู้ดาเนินการ และผู้รับจ้างต้องเสนอเอกสารสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ทาไว้กับผู้ผลิตขายถังบ
น้าเสีย สาหรับงานติดตั้งถังบาบัดน้าเสียทุกแห่งแสดงกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขสัญ
การดาเนินการเกี่ยวกับถังบาบัดน้าเสียระหว่าง ผู้รับจ้างกับบริษัทผู้ผลิตขายถังบาบัดน้าเสีย ตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางาน
ก่อสร้างของกองทัพบก และทางานส่วนที่เหลือทั้งหมด ของ งานโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วย กองทัพภาคที่ ๓ และ หน่วยขึ้นตรง กองทัพภ
๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จังหวัดพิษณุโลก เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญา รวมทั้งท
สถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงา
ตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงิน
ของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่
น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง ในการป้องกันและกาจัดศัตรูทาลาย
เนื้อไม้ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ชานาญโดยเฉพาะจากบริษัทผู้ผลิตตัวยาและจะต้องรับประกันผลงาน
อย่างน้อย ๔ ปี ทั้งนี้น้ายาที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้างต้องแนบรูปถ่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และต้องมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจการจ้างเซ็นต์กากับ
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันหรือหนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ก่อนการ
รับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้รับอนุมัติ
เงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และ
ได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้า
มาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และ
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดย
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือ
ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างไฟฟ้า จานวน ๑ คน
๑๓.๒ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน จานวน - คน
๑๓.๓ ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง) จานวน - คน
๑๓.๔ ช่างท่อและสุขภัณฑ์ จานวน - คน
๑๓.๕ ช่างก่ออิฐ จานวน - คน
๑๓.๖ ช่างฉาบปูน จานวน - คน
๑๓.๗ ต้องมีช่างและกรรมกรทางานอย่างน้อย ๖ คน
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทาสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
มกราคม ๒๕๖๒

