- สําเนาคูฉบับ -

ที่ กห 0483/280

กองทัพภาคที่ 3
คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
65000
26 มกราคม 2565

เรื่อง เชิญเสนอราคาจางกอสรางโครงการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565
โครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทัพภาคที่ 3 ของ มณฑลทหารบกที่ 35
จังหวัดอุตรดิตถ โดยวิธีคดั เลือก
เรียน หุนสวนผูจัดการ หางหุนสวนจํากัด บุญญิสากิจโยธา, กิจการรวมคา ชัยยะจินดา,
หางหุนสวนจํากัด ป.อลูมินั่ม ดีไซน, หางหุนสวนจํากัด บุญทองเทพคอนสตรัคชั่น,
หางหุนสวนจํากัด สมอนันต และ บริษัท แสวงชัย จํากัด
สิ่งที่สงมาดวย 1. เงื่อนไข/เอกสารประกอบเงื่อนไขการเสนอราคา
2. ใบเสนอราคา
3. บัญชีรายการกอสราง
4. ตารางการจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
5. ตารางการจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ
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ดวย กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงคจะจางกอสรางโครงการกอสรางอาคารและ
สิ่งปลูกสราง ประจําปงบประมาณ 2565 โครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทัพ
ภาคที่ 3 ของ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ โดยวิธีคดั เลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. รายการพั ส ดุ ที่ ต อ งการจ า ง ตามบั ญ ชี ร ายการก อ สร า ง วงเงิ น งบประมาณ
3,020,200.- บาท (สามลานสองหมื่นสองรอยบาทถวน) คณะกรรมการกําหนดราคากลางไดตรวจสอบ
และทบทวนราคาแลว ใชเปนราคากลางในการดําเนิ น กรรมวิ ธีจัดหา 3,020,200.- บาท (สามลาน
สองหมื่นสองรอยบาทถวน)
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา กรณีสง เสริมการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขยายยอม (SMEs)
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
/2.3 ไมอยู…
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2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน
ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่
ผูทิ้งงานเปนหุน สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริห าร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางที่ดําเนินการจางดังกลาว
2.8 ไมเปนผูมีผ ลประโยชนรวมกัน กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ที่เขายื่น ขอเสนอใหแ ก
กองทัพภาคที่ 3 ณ วันยื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
2.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาํ สั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานตาม
เงื่อนไขการเสนอราคา ในวงเงินไมนอยกวา 1,510,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และ
เปน ผลงานที่เ ป น คูสัญ ญาโดยตรงกับ หนว ยงานของรั ฐ หรือ หนว ยงานเอกชนที่ กองทัพ บก โดย
กองทัพภาคที่ 3 เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา และการเสนอราคา
ใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถ
นําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาเสนอราคาได
(2) กรณีท่กี ิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคา
เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา
รายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาว
มาพรอมการยื่นขอเสนอในการจัดจางนั้น กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลัก
รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
/ทั้งนี้....

-3ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3. หลักฐานการเสนอราคา กรณีสงเสริมการจัดซื้อจัดจางกับผูประกอบวิสาหกิจขนาด
กลางและขยายยอม (SMEs)
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว
นอกซองใบเสนอราคาเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิ ุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่น สําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผู ยื่น ข อเสนอเป นผูยื่ นขอเสนอร วมกั นในฐานะเปนผู ร วมคา ให ยื่ น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) สําเนาใบทะเบียนการคา สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(5) เอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดยื่นกับซองใบเสนอราคา
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ในวงเงิน
ไมนอยกวา 1,510,000.- บาท (หนึ่งลานหาแสนหนึ่งหมื่นบาทถวน) และสําเนาสัญญาจางของหนังสือ
รับรองผลงานที่ใชยื่นและเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 เชื่อถือ
(3) ใบเสนอราคา
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(SMEs)

(3) ใบเสนอราคา
(4) สําเนาใบขึ้น ทะเบีย นผูป ระกอบการวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย อม

(5) เอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดยื่นไปพรอมกับซองเสนอราคา
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารตามสิ่งที่สงมาดวย
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการ
ขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวย
ทุกแหง
ทั้งนี้ เอกสารที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนาจะตองมีความชัดเจน ไมมีการตกหลนมืด
หรือจางเกินไป จนไมสามารถตรวจสอบได หากคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก มีความประสงคจะขอดู
ตนฉบับผูยื่นขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการฯตรวจสอบภายในวันที่เปดซองใบเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอากรอื่น คาขนสงคาจด
ทะเบียนและคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงจนไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน นับแตวันเปดซองเสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได
4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 210 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากองทัพภาคที่ 3 ใหเริ่มทํางาน
4.3 กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารเสนอราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขการเสนอราคา

/4.4 ผูเสนอ....

-54.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคาและซองเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอย
และเขียนที่หนาซองวา “เรียน ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก” โดยระบุไวหนาซองวา
“ใบเสนอราคางานจางกอสรางโครงการกอสรางอาคารและสิ่งปลูกสราง ประจํา ปงบประมาณ 2565
โครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทัพภาคที่ 3 ของ มณฑลทหารบกที่ 35 จังหวัด
อุตรดิตถ ” ยื่ น ต อ คณะกรรมการฯ ในวัน ที่.3 กุมภาพัน ธ 2565 ระหวา งเวลา 08.30 – 16.30
นาฬิกา ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ 3 คายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก หรือยื่นขอเสนอและราคาทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th ตามกําหนด
วันเวลาที่กําหนด (ปฏิบัติตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 348 ลง 14 มิถุนายน 2564) และกําหนดเปดซองเสนอราคา
ในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ หอง 2.2 สโมสรบันเทิงทัพกองทัพภาคที่ 3 คาย
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ และ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
4.5 คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่น
ขอเสนอแตละรายวาเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ณ วัน ประกาศ
เงื่อนไขการเสนอราคาหรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการ
เปนผูยื่นขอเสนอและประกาศรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิ์ไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ขอเสนอ มี ผูยื่ นข อเสนอรายใดกระทํา การอัน เปน การขั ดขวางการแข งขัน ราคาอย างเป น ธรรม และ
คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอและประกาศรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิ์
ไดรบั การคัดเลือกกอนการเปดซองเสนอราคา และจะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูท้งิ งาน
เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
คณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก จะเปดซองใบเสนอราคาของผูยื่นขอเสนอที่มีสิทธิ์
ได รั บ การคั ด เลื อ กดั ง กล า วขา งตน ณ ห อ ง 202 สโมสรบั น เทิ ง ทั พ กองทั พ ภาคที่ 3 ค า ยสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช อําเภอเมื องพิษ ณุโ ลก จังหวัดพิษณุโ ลก ในวัน ที่. 4 กุมภาพันธ 2565 เวลา
09.00 นาฬิกา เปนตนไป
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-64.6 ผู ยื่ น ข อ เสนอที่ เ ป น ผู ช นะการเสนอราคาต อ งจั ด ทํ า แผนการใช พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต
ภายในประเทศ และการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับถัด
จากวั นลงนามในสัญญา โดยพัสดุประเภทวัสดุหรือครุ ภัณฑที่จะใชในงานก อสราง เป นพัสดุ ที่ผลิตใน
ประเทศไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในการกอสรางทั้งหมดตามสัญญา และใชเหล็กที่
ผลิตในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา
4.7 ผูยื่นขอเสนอตองจัดหาแรงงานสัญญาชาติไทยเทานั้น โดยมิใหมีแรงงานตางดาว
เขามาดําเนินการ
5. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณาราคา
5.1 ในการจัดจางครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคาต่ําสุด
และจะพิจารณาจากราคารวม
5.2 หากผูยื่นขอเสนอรายใด มีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวน หรือยื่นขอเสนอราคาไมถูกตองแลว คณะกรรมการซื้อหรือจางโดยวิธีคัดเลือก
จะไมรับพิจารณาราคา ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในประกาศเงื่อนไขการเสนอราคา ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําให
เกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอกองทัพภาคที่ 3 เทานั้น
5.3 กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่น ขอเสนอโดยไมมีการ
ผอนผันในกรณีดังตอไปนี้.(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นใบบัญชีร ายชื่อผูรับเอกสารเงื่อนไขการ
เสนอราคา หรือในหลักฐานการรับเอกสารเสนอราคาของกองทัพภาคที่ 3
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนออยางหนึ่งอยางใดหรือ
ทั้งหมด ในการเสนอราคาและใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเสนอราคาที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูยื่นขอเสนอมิได
ลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตัดสินการเสนอราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการซื้อหรือจางโดย
วิธีคัดเลือก หรือกองทัพภาคที่ 3 มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได และมีสิทธิจะไมรับ
ขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
/5.5 กองทัพ....

-75.5 กองทัพภาคที่ 3 ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการเสนอราคา โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทัพภาคที่ 3 เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกองทัพภาคที่ 3 จะพิจารณายกเลิกการเสนอราคาจาง และลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอเปนผูท้งิ งาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุเชื่อไดวา
การเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดํา เนิ น งานตามเอกสารเงื่อ นไขการเสนอราคาได คณะกรรมการซื้ อ หรื อจ า งโดยวิธี คั ดเลือ ก หรือ
กองทัพภาคที่ 3 จะใหผูยื่นขอเสนอนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดํา เนิน งานตามเอกสารเงื่อนไขการเสนอราคาจา งใหเ สร็จ สมบูรณ หากคํา ชี้แ จงไมเ ป น ที่รับ ฟง ได
กองทัพภาคที่ 3 มีสิทธิ์ ที่จะไมรับขอเสนอ หรือไม รับราคาของผู ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จากกองทัพภาคที่ 3
5.6 กอนลงนามในสัญญา กองทัพภาคที่ 3 อาจประกาศยกเลิกการจัดจาง หากปรากฏวา
มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการเสนอราคา หรือไดรับการคัดเลือกมี ผลประโยชนรวมกัน
หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา และ
ใหปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที่สุด
ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว.452 ลง 17 กันยายน 2562 เรื่องแนวทางการปฏิ บัติในการพิจารณางานจ าง
กอสรางกรณียื่นใบแจงปริมาณงานและราคา และในบัญชีรายการกอสรางในขอ 3
6. การทําสัญญาจาง
ผูไดรับการคัดเลือก จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาของผูวาจาง ภายใน 5 วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคา
คาจางที่ตกลงกันไวเพื่อใหผูวาจางยึดถือไวในระหวางระยะเวลาสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจา ยใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3
ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้น
ไมเกิน 3 วันทําการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
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-86.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ให ประกอบกิจ การเงิน ทุ น เพื่อ การพาณิช ยแ ละประกอบธุร กิจค้ํา ประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใช
ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมดี อกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการคัดเลือก
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
7. คาจางและการจายเงิน
กองทัพภาคที่ 3 จะจ ายค าจ างซึ่ งได รวมภาษี มูลค าเพิ่ ม ตลอดจนภาษี อื่น ๆ และ
คาใชจ ายทั้งปวงแลว โดยถื อราคาเหมารวมเป น เกณฑ และกํ าหนดการจ ายเงิน เป น จํ า นวน 5 งวด
งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานใน งวดนั้น
เพื่อรับเงินได โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด ดังนี้
งวดที่ 1 จํานวนเงิน รอยละ 17.00 ของเงิน คากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิ น
ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ถมดินบริเวณจุดสรางอาคาร, ขุดหลุม, ทําฐาน
ราก, หลอคานคอดิน, ทําพื้น (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไมโดยการฉีด
น้ํายาลงดิน และผูรับจางจะตองจัดทําแผนการใชพัสดุไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่ใชในการ
กอสรางทั้งหมดตามสัญญา และเหล็กไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใชทั้งหมดตามสัญญา
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ไดลงนามสัญญา ตามภาคผนวก 2 และภาคผนวก 3 ของแนบทายหนังสือ
คณะกรรมการวิ นิจ ฉัย ป ญหาการจั ดซื้อจั ดจ า ง และการบริ หารพั สดุ ภาครัฐ ดว นที่ สุด ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว 845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ของโรงจอดรถยนตจุ 8 คัน (ชนิด 1 หัวโรง) รายละเอียด
ตามแบบ ทบ.2415 ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 50 วัน
งวดที่ 2 จํานวนเงิน รอยละ 16.00 ของเงิน คากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิ น
ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา ของโรงจอด
รถยนตจุ 8 คัน (ชนิด 1 หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.2415 ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน 90 วัน
งวดที่ 3 จํานวนเงิน รอยละ 30.00 ของเงิน คากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิ น
ล ว งหน า จ า ยร อ ยละ 15 จะจ า ยใหเมื่อผูรับจางได ทําโครงหลังคา, ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน ของ
โรงจอดรถยนตจุ 8 คัน (ชนิด 1 หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.2415 ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลว
เสร็จภายใน 130 วัน
/งวดที่ 4….

-9งวดที่ 4 จํานวนเงินรอยละ 20.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงิน
ลวงหนาจายรอยละ 15 จะจายใหเมื่อผูรับจางได ทําผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบพรอมบานประตู –
หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา - ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ),ทําฝาเพดาน, ปูวัสดุผิวพื้น, บุวัสดุ
ผิวผนัง (ยกเวนงานทาสี), สรางรางระบายน้ําตัววี, รางระบายน้ํา พรอมฝา ค.ส.ล., บอพัก พรอมฝา
ค.ส.ล. รายละเอียดตามแบบ 7307, พรอมสรางหลุมซอมโรงจอดรถยนต แลวเสร็จ 90% ของโรงจอด
รถยนตจุ 8 คัน (ชนิด 1 หัวโรง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.2415 ด. เสร็จเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จ
ภายใน 170 วัน
งวดที่ 5 (งวดสุดทาย) จํานวนเงินรอยละ 17.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และได
หักคืน เงิน ลวงหนาจ ายสวนที่เหลือทั้งหมด จะจายใหเมื่อผูรับจ างไดทําทําการ ติดตั้ งถังบําบัดน้ํ าเสีย
สําเร็จรูปชนิดเกรอะ - กรองไรอากาศ ชนิดไฟเบอรกลาส พรอมฐานรองรับถัง รายละเอียดตามแบบ
ทบ.2415 ด., สรางลานแอสฟลทติกคอนกรีตหนาอาคาร (ทําถึงชั้นหินคลุก) และถนนทางเขาอาคาร
แบบที่ 3 แถวที่ 2 (รับน้ําหนัก 12 ตัน) รายละเอียดตามแบบ ทบ.8020, งานทาสีทั้งหมด เชื่อมโยง
ไฟฟาภายนอก เขากั บภายใน และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาที่ผูรับจางได ทําไวกับผูผลิตขายถัง
บํา บัด น้ํา เสี ยสํา หรับ งานติ ดตั้ ง ถั งบํ า บั ดน้ํ า เสีย ทุ ก แห ง แสดงกั บ คณะกรรมการตรวจรั บ พั สดุ โดยมี
รายละเอี ยดตาง ๆ ในสัญ ญาตามที่ ระบุ ไว ในเงื่ อนไขสั ญ ญาการดํ าเนิ น การเกี่ ยวกั บ ถั งบํ าบั ดน้ํา เสี ย
ระหวางผูรับจางกับบริษัทผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสียตามเอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญา
งานก อ สร า งของกองทั พ บก ผู รั บ จ า งต อ งจั ด ทํ า รายงานผลการใช พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต ภายในประเทศ
ตามภาคผนวก 4 ของแนบทายหนังสือคณะกรรมการวิ นิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและ การบริหาร
พั สดุภาครัฐ ด วนที่สุ ด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 845 ลงวั นที่ 31 สิงหาคม 2564 และทํ างานในสว น
ที่เหลือทั้งหมด ของโครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทั พภาคที่ 3 ของ มณฑล
ทหารบกที่ 35 จังหวัดอุตรดิตถ ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบรูปรายการและ
สัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย และผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการ
ถูกตองเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน 210 วัน
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจาง หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผูรับ จางนํางานที่รับจ างไปจางช วงใหผูอื่น ทําอีกทอดหนึ่ งโดยไม ไดรับ
อนุญาตจาก กองทัพภาคที่ 3 จะกําหนดคาปรับสําหรับ การฝาฝนดังกลาวเปน จํานวนรอยละ 10.00
ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
8.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสร าง นอกเหนือจากขอ 10.1 จะกํ าหนด
คาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง
/9. การรับประกัน....
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ผูชนะการคัดเลื อกซึ่ งไดทําขอตกลงเป นหนั งสือ หรือทํ าสั ญญาแล วแต กรณีจะตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองสิ่งของงานจางที่เ กิดขึ้น ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจาก
วัน ที่ไดรับ มอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปน
ผูชํานาญ โดยเฉพาะจากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงาน 4 ป ทั้งนี้น้ํายาที่ใชตองไดรับอนุมัติ
จากผูวาจางกอนและผูรับจางตองแนบรูปถาย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและตองมีหนังสือของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเซ็นกํากับ
10. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมี สิทธิเ สนอขอรั บเงิน ลวงหนา ในอั ตราไมเกิ นรอยละ 15 ของราคา
คาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ํา
ประกัน หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ใหแกกองทัพภาคที่ 3 กอนการรับ
เงินลวงหนานั้น
11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับการจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565
การลงนามในสัญ ญาจะกระทําไดตอเมื ่อ กองทัพ ภาคที่ 3 ไดรับ อนุมัติเงิ น
คากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2565 แลวเทานั้น
ราคากลางของงานในเงื่อนไขการเสนอราคาครั้งนี้ เปนเงิน 3,020,200.- บาท
(สามลานสองหมื่นสองรอยบาทถวน)
11.2 เมื่อกองทัพภาคที่ 3 ไดคดั เลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตก
ลงจางตามเงื่อนไขการเสนอราคาแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นจะตองนําเขาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการขนไดตามที่
รัฐ มนตรี ว า การกระทรวงคมนาคมประกาศกํ า หนดผู ยื่น ข อเสนอซึ่ งเป น ผู รั บ จา งจะต อ งปฏิ บั ติ ตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้.(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาว เขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ์เชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่ น ที่ มิใ ชเ รือ ไทย ซึ่ง จะตอ งไดรับ อนุญ าตเชน นั้ น กอ นบรรทุกของลงเรืออื่ น หรื อเป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
/(3) ในกรณี….
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วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด กองทัพภาคที่ 3 จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรองจาก
ผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว าดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
11.4 กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิ์ ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเงื่อนไขการเสนอราคานี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่น
ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพภาคที่ 3 คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอ
ไมมีสทิ ธิเรียกรองคาเสียหายใดๆ เพิ่มเติม
11.6 กองทัพภาคที่ 3 อาจจะยกเลิกการจัดจางในกรณีดังตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพภาคที่ 3 ไมได
(1) กองทัพภาคที่ 3 ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับการ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพภาคที่ 3
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11.7 หากงานดังกลาวตามเงื่อนไขการเสนอราคานี้ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลจะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับทางราชการ
11.8 กอนลงนามในสัญญาผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือไดรับการคัดเลือก ตองมี
หนังสือรับรองผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม อยางนอยตองมีผูควบคุมงานเปนวิศวกรคุณวุฒิไมต่ํากวา
ระดับภาคีสาขาวิศวกรรมโยธา พรอมแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
และจะตองลงชื่อรวมกับผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก พรอมประทับตรา
สําคัญกํากับ
/12. การปรับราคา....

- 13 12. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา จะนํ ามาใชในกรณีท่ีคางาน
กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้.- ประเภทงานกอสรางทั่วไป และวิธีการคํานวณตาม ผนวก ง. สวนจะนําสูตรใดมาใช
กับงานที่กําหนดไวในรายละเอียดวิธีการจายเงินตาม ผนวก ข. ที่แนบมาพรอมประกาศฉบับนี้
- สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพภาคที่ 3 ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการ
13. แผนปายทะเบียนสินทรัพย
เมื่อกองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอใดให เปน ผูรับจาง และไดตกลงจ าง
ตามเงื่อนไขการเสนอราคานี้แลวผูรับจางจะตองทําแผนปายทะเบียนสินทรัพย สําหรับสิ่งอุปกรณถาวร
และอาคารสิ่ งปลู ก สร า งสายยุ ทธโยธา ไปติด ที่ สิ่ งอุ ป กรณ ถาวร และอาคารสิ่ งปลู กสร า งที่ ผู รั บ จ า ง
ดําเนินการ โดยแผนปายทะเบียนสินทรัพยมีรูปแบบและขนาดตามที่ระบุไวใน ผนวก จ.
14. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกองทัพภาคที่ 3 ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามเงื่อนไขการเสนอราคานี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวา ในการปฏิบัติงานดังกลาว ผูยื่นขอเสนอ
จะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตร ระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 1 ของแตละสาขาชาง และตองมีชางและกรรมกรทํางาน
ประจําอยางนอยวันละ 4 คน และมิใหมีแรงงานตางดาวเขามาดําเนินการตลอดหวงเวลาตามสัญญา
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง
รับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
16. การประเมินผลของผูประกอบการ
กองทัพภาคที่ 3 สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่
ไดรบั การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพภาคที่ 3 ไวชั่วคราว

/17. การปฏิบัติ....

- 14 17. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจาง
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในขอตกลงให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ) พันเอก ชลอ มีแดนไผ

แผนกพลาธิการ
โทร.0 5524 5070 - 9 ตอ 73354

- ราง -

(ชลอ มีแดนไผ)
ประธานคณะกรรมการจางโดยวิธีคัดเลือก
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