(ร่าง)
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงเลีย้ ง ๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖/๒๐
และโรงครัว หมายเลข ๗๓/๒๐ ของ กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ ๔
แผนสารองประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ส่วนที่ ๒)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงเลีย้ ง
๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖/๒๐ และโรงครัว หมายเลข ๗๓/๒๐ ของ กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ ๔ แผนสารอง
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ส่วนที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้ นีเ้ ป็ นเงินทัง้ สิน้ ๒,๕๗๐,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาท
ถ้วน)
ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ วั คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ไี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุช่อื ไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ ิง้ งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู้ งิ ้ งานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ่นื
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชื่อถือ

๑๑. ผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ย่นื ข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
กรณีท่ขี อ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผูเ้ ข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีท่ขี อ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านัน้ ต้อง
ใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่นื ข้อเสนอ
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ผูเ้ ข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูส้ นใจสามารถขอซือ้ เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตัง้ แต่วนั ที่ ........................ ถึง
วันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลัง
จากชาระเงินเป็ นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่เี ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครัง้ นี ้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
จะต้องไม่ถือเป็ นข้อผูกมัด กับ กองทัพภาคที่ ๓
ประกาศ ณ วันที่

มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(พลตรีอุกฤษฎ์ นุตคาแหง)
รองแม่ทพั ภาคที่ ๓ ทาการแทน
แม่ทพั ภาคที่ ๓
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงั้ แต่วนั ที่ซอื ้ เอกสารจนถึงวันเสนอราคา

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงโรงเลีย้ ง ๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖/๒๐ และโรงครัว หมายเลข ๗๓/๒๐ ของ
กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ ๔ แผนสารองประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ส่วนที่ ๒)
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่
มิถุนายน ๒๕๖๔
---------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความ
ประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างซ่อมปรับปรุงโรงเลีย้ ง ๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖/๒๐ และโรงครัว หมายเลข ๗๓/๒๐
ของ กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ ๔ แผนสารองประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ (ส่วนที่ ๒) ณ กองร้อยทหารม้า
(ลาดตระเวน) ที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตาบลบ้านคลอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือคา้ ประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูท้ ่มี ีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ แผนการใช้พสั ดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
(๑) ตารางการจัดทาแผนใช้พสั ดุท่ผี ลิตภายในประเทศ ๖๐%
(๒) ตารางการจัดทาแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ๙๐%
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ไี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ งิ ้ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู้ งิ ้ งานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ ่นื ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชื่อถือ
๒.๑๑ ผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
กรณีท่ขี อ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผูเ้ ข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีท่ขี อ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วม
ค้านัน้ ต้องใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่นื ข้อเสนอ
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้า รายใดเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ผูเ้ ข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๒ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ย่นื สาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ย่ืนสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ นั้ สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทัง้ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ ่นื ข้อเสนอเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ย่นื สาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดที่ได้ย่นื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผูย้ ่นื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ผี ยู้ ่นื ข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ ทัง้ นี ้
หากผูร้ บั มอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ่บี รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑,๒๘๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) และสาเนาสัญญาของ
หนังสือรับรองผลงานฉบับที่ย่นื พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) สาเนาใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
หรือ สาเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ได้ย่นื พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒)
ให้โดยผูย้ ่นื ข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผูย้ ่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ให้ผยู้ ่นื ข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ตอ้ งยื่นใบ
แจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถกู ต้อง ทัง้ นี ้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็ น
สาคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๕ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผูย้ ่นื ข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถ่ีถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ
เสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูย้ ่นื ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ่ื นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็ นผู้ย่นื ข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ่นื ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตาม
ข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓ จะพิจารณาลงโทษผูย้ ่นื ข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ งิ ้ งาน เว้นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็น
ว่าผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็ นผูร้ เิ ริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
พิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผูย้ ่นื ข้อเสนอต้องจัดทาแผนการใช้พสั ดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เ หล็กที่ผลิต
ภายในประเทศ ผนวก ก. ตารางแผนการใช้พสั ดุท่ผี ลิตภายในประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๖๐ ผนวก ข. ตาราง
แผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๙๐
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ผยู้ ่ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่จี ะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผูย้ ่นื
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผยู้ ่นื ข้อเสนอ
รายนัน้
๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ่นื ข้อเสนอโดยไม่มี
การผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชื่อผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ อื ้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ ่นื ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่เี ป็ นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิ ธิให้ผยู้ ่นื ข้อเสนอชีแ้ จง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓มีสทิ ธิท่จี ะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาสัญญา หาก
ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไว้ซ่งึ สิทธิท่จี ะไม่รบั ราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี ้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เป็ นเด็ดขาดผูย้ ่นื
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ่นื ข้อเสนอเป็ นผูท้ งิ ้ งาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ได้รบั การ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่เี ชื่อถือได้วา่ ยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ
หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณีท่ผี ยู้ ่นื ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผยู้ ่นื ข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้วา่ ผูย้ ่นื ข้อเสนอ
สามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชีแ้ จงไม่เป็ นที่รบั ฟั ง
ได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิ ธิท่จี ะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รบั ราคาของผูย้ ่นื ข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นีผ้ ยู้ ่ืน
ข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รบั การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ

เสนอราคา
๕.๘ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของ ผูย้ ่นื
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ จัดจ้างจากผูป้ ระกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงลาดับผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของ
ผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ให้พิจารณาจาก
เอกสารสาเนาใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านัน้
๕.๙ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผปู้ ระกอบการ SMEs แต่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย
หรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่
มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซือ้ หรือจัดจ้างจากผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญญาชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทยดังกล่าว
๖. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็ นหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง และ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ท่ธี นาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่ใี ช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสือคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสือคา้ ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคา้
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูร้ บั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็ น จานวน ๒ งวด ดังนี ้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖๙ ของค่าจ้างและได้หกั เงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ

๑๕ เมื่อผูร้ บั จ้างได้ทาการซ่อมปรับปรุงโรงเลีย้ ง ๒๐๐ คน หมายเลข ๗๖ / ๒๐ ของ กองร้อยทหารม้า
(ลาดตระเวน) ที่ ๔ ตามรายการดังนี ้ ๑.๑ รายการหลังคา, ๑.๒ รายการฝ้าเพดาน, ๑.๓ รายการไฟฟ้า, ๑.๔
รายการพืน้ , ๑.๕ รายการประตูและหน้าต่าง, ๑.๖ รายการห้องนา้ และ ๑.๗ รายการทาสี เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผูว้ า่ จ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๑ ของค่าจ้าง และได้หกั เงินล่วงหน้าจ่าย
ส่วนที่เหลือทัง้ หมด เมื่อผูร้ บั จ้างได้ทาการซ่อมปรับปรุงโรงครัว หมายเลข ๗๓/๒๐ ของ กองร้อยทหารม้า
(ลาดตระเวน) ที่ ๔ ตามรายการดังนี ้ ๒.๑ รายการหลังคา, ๒.๒ รายการไฟฟ้า, ๒.๓ รายการผนัง, ๒.๔ รายการพืน้
, ๒.๕ รายการประตูและหน้าต่าง และ ๒.๖ รายการทาสี เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการ
และสัญญาและผูว้ า่ จ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็ นการถูกต้องแล้ว ตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือ
รวมทัง้ ทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา
(ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรือข้อตกลงจ้างเป็ น
หนังสือจะกาหนด ดังนี ้
๘.๑ กรณีท่ผี รู้ บั จ้างนางานที่รบั จ้างไปจ้างช่วงให้ผอู้ ่ืนทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รบั อนุญาตจาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงิน
ของงานจ้างช่วงนัน้
๘.๒ กรณีท่ผี รู้ บั จ้างปฏิบตั ิผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับ
เป็ นรายวันเป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่งึ ได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ ภายในระยะเวลา
ไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้รบั มอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผูย้ ่นื ข้อเสนอมีสทิ ธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทัง้ หมด
แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคา้ ประกันหรือหนังสือคา้
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านัน้
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครัง้ นี ้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ตอ่ เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้รบั อนุมตั ิเงิน
ค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คดั เลือกผูย้ ่นื ข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้าง และ
ได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ บั จ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งเป็ นผูร้ บั จ้างจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗
วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผรู้ บั จ้างสั่งหรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้ส่งิ ของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีท่ไี ม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ บั จ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูย้ ่นื ข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกัน
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคา้ ประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ งิ ้ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ท่จี ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดใน
แบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็ นหนังสือให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีท่เี อกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สดุ
และผูย้ ่นื ข้อเสนอไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีตอ่ ไปนีไ้ ด้ โดยที่
ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้รบั การจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือ
ได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรือสมยอม
กันกับผูย้ ่นื ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีท่ี ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน้ โดยวิธีการต่อไปนี ้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ท่รี ะดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตู รของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่าง
เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คดั เลือกผูย้ ่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็ นผูร้ บั จ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนีแ้ ล้ว ผูย้ ่นื ข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าว ผูเ้ สนอราคา
จะต้องมีและใช้ผมู้ ีวฒ
ุ ิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้า
รับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี ้
๑๓.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า จานวน ๑ คน
๑๓.๒ ช่างติดตัง้ และเดินสายไฟฟ้าภายใน จานวน ๑ คน
๑๓.๓ ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง) จานวน ๑ คน
๑๓.๔ ช่างท่อและสุขภัณฑ์ จานวน ๑ คน
๑๓.๕ ช่างก่ออิฐ จานวน ๑ คน
๑๓.๖ ช่างฉาบปูน จานวน ๑ คน
๑๓.๗ ต้องมีช่างและกรรมกรทางานอย่างน้อย ๑๐ คน
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ท่กี ฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผูย้ ่นื
ข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูร้ บั จ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี ้ หากผูย้ ่นื ข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ท่กี าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ทาสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ช่ วั คราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓

มิถนุ ายน ๒๕๖๔

