( ร่ าง )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
เรื อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างเรื อนรั บรองของมณฑลทหารบก
ที ๓๒ ค่ ายสุรศักดิมนตรี จังหวัดลําปาง ตามโครงการปรั บปรุ งและ
พัฒนาหน่ วยมณฑลทหารบกของ กองทัพภาคที ๓ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้ างก่อสร้ างเรื อนรับรองของมณฑลทหารบกที ๓๒ ค่ายสุรศักดิมนตรี
จังหวัดลําปาง ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบก
ของ กองทัพภาคที ๓ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวด
ราคาครังนีเป็ นเงินทังสิน ๙,๑๕๒,๘๐๐.๐๐ บาท (เก้ าล้ านหนึงแสนห้ า
หมืนสองพันแปดร้ อยบาทถ้ วน)
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทํา
สัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราวเนื
ั
องจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้
แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบคุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที
คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืน
ทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิ
และความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับ
งานทีประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานทีเป็ น
คูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓ เชือถือ
ผู้ยืนข้ อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า"
ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่
กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ใน
เอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าว
สามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ าง
ของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่
นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลทีเข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีทีกิจการ
ร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้
ผู้เข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับ
หน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยืนข้ อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วม
ค้ านันสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงาน
ก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนข้ อเสนอได้

ทังนี "กิจการร่ วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่"
หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)
ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ อง
ลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ
ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและ
จ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกิน
สามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๕. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (สําเนา บช.๑), ผู้เสนอ
ราคาต้ องมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ตํากว่าภาคีวิศวกร สาข
วิศวกรรมโยธาอย่างน้ อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และ
ต้ องมีบตั รประกันสังคมกับทางนิติบคุ คลทีเสนอราคา และสําเนาใบเสร็ จ
แสดงการส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้ างเดือน มกราคม ๒๕๖๑, ผู้เสนอราคา
ต้ องมีชา่ งสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้ อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือ
แรงงาน และต้ องมีบตั รประกันสังคมกับทางนิติบุคคลทีเสนอราคา และ
สําเนาใบเสร็ จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้ างเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด

จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วนั ที ........................
ถึงวันที ........................ โดยดาวน์ โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจากชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ ว
จนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.
mi.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียด
และขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที
๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อช่องทางตามที
กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที ........................ โดยกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓จะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที
........................
ประกาศ ณ วันที
๒๕๖๑

มีนาคม พ.ศ.

ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแม่ทพั ภาคที ๓ ทําการแทน
แม่ทพั ภาคที ๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอ
ราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั
วันทีซือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิ การ
กองทัพภาคที 3
ประกาศขึนเว็บวันที ๕ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพ
ภาคที 3

( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างด้ วยการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ........................
การจ้ างก่ อสร้ างเรื อนรั บรองของมณฑลทหารบกที ๓๒ ค่ ายสุรศักดิ
มนตรี จังหวัดลําปาง ตามโครงการปรั บปรุ งและพัฒนาหน่ วย
มณฑลทหารบกของ กองทัพภาคที ๓ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
ลงวันที
มีนาคม ๒๕๖๑
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ซึงต่อไปนี
เรี ยกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓" มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้ างก่อสร้ าง เรื อนรับรองของมณฑลทหารบกที ๓๒ ค่ายสุรศักดิ
มนตรี จังหวัดลําปาง ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑล
ทหารบกของ กองทัพภาคที ๓ ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ค่ายสุร
ศักดิมนตรี ตําบลพิชยั อําเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้ างทัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้ างล่วงหน้ า
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้ าง
ตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผ้ ูยืนข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน
ข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิง

งานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบุคคลทีผู้ทิงงานเป็ น
หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิติบคุ คลนันด้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที
คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ ุคคลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอ
รายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง
นี
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ หรื อความคุ้มกัน ซึงอาจ
ปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละ
เอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภท
เดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สีล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ เชือถือ
ผู้ยืนข้ อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการ
ร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนด
ไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่ วมค้ าดังกล่าว
สามารถนําผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ าง
ของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติ

บุคคลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลทีเข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ น
แต่ ในกรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึงเป็ นผู้รับผิดชอบหลักใน
การเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้ อมการยืนข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วม
ค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืนเสนอราคาได้
ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
ใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :
e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ อง
ลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับ
และจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่
เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อม
กับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดย
แยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี

(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วน
จํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชือ
หุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้
ยืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ
บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ
คณะบุคคลทีมิใช่นิติบุคคล ให้ ยืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั
สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที
มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
ร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืนสําเนาสัญญาของการเข้ าร่ วมค้ า และ
เอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบ
ทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อม
กับการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
แบบในข้ อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์
เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบใน
ข้ 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) ในกรณีทีผู้ยนข้
ื อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คล

อืนกระทําการแทนให้ แนบหนังสือมอบอํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตาม
กฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบ
อํานาจ ทังนีหากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิติ
ภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้ างพร้ อมทัง
รับรองสําเนาถูก
(๔) บัญชีรายการก่อสร้ างเรื อนรับรองของ มทบ.
๓๒ ซึงจะต้ องแสดงรายการวัสดุอปุ กรณ์ ค่าแรงงาน ภาษี ประเภทต่างๆ
รวมทังกําไรไว้ ด้วย
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนใน
สาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (แบบแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายของโครงการ/บช.๑)
(๖) ผู้เสนอราคาต้ องมีวิศวกรควบคุมงาน และ
คุณวุฒไิ ม่ตํากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอย่างน้ อย ๑ คน โดยมี
หนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้ องมีบตั รประกันสังคมกับทางนิติ
บุคคลทีเสนอราคา และหรื อสําเนาใบเสร็ จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรับ
ค่าจ้ างเดือน มกราคม ๒๕๖๑
(๗) ผู้เสนอราคาต้ องมีชา่ งสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
อย่างน้ อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ ความสามารถตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน และต้ องมีบตั รประกันสังคมกับ
ทางนิติบคุ คลทีเสนอราคา และหรื อสําเนาใบเสร็ จแสดงการส่งเงินสมทบ
สําหรับค่าจ้ างเดือน มกราคม ๒๕๖๑
(๘) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับ
การเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบ
ในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสาร
ตามบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ

๑.๗ (๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอ และเสนอราคาทาง
ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทํา
การยืนยันตัวตนของผู้ยนข้
ื อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องกรอกรายละเอียดการเสนอ
ราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ ๑.๒ พร้ อมจัดทําใบแจ้ งปริ มาณงานและ
ราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน
ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาทและ
เสนอราคาได้ เพียงครังเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรื อราคา
ต่อหน่วย หรื อราคาต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ า
ตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทังสินซึงรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน และค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
แล้ ว
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ วัน ตังแต่วนั เสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยืน
ข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลา
ดําเนินการก่อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้ างหรื อจากวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓ ให้ เริ มทํางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยนข้
ื อเสนอควรตรวจดูร่าง
สัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสาร
ประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตาม
เงือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้ างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคา

ทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วันที ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ ถือตามเวลาของระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ น
เกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคา
แล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการ
เสนอราคาในรู ปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document
Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา
แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการเสนอราคาให้ แก่กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓ ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยนข้
ื อเสนอแต่ละ
รายว่า เป็ นผู้ยนข้
ื อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน
ตามข้ อ ๑.๖ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยนข้
ื อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืน
ข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชือผู้ยนข้
ื อเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการ
เป็ นผู้ยนข้
ื อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรื อในขณะทีมีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืน
ข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
ตามข้ อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืน
ข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทงงาน
ิ
เว้ นแต่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน
มิใช่เป็ นผู้ริเริ มให้ มกี ารกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี

(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวม
ภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสู่
กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีกําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอ
แล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจ
ในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อม
กับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใดดังต่อไปนี จํานวน ๔๕๗,๖๔๐.๐๐
บาท (สีแสนห้ าหมืนเจ็ดพันหกร้ อยสีสิบบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็ค
หรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนชํ
ั าระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทียืน
ข้ อเสนอ หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคา
ภายในประเทศตามแบบทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษั
เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดย
อนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคําประกันของธนาคารที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอนําเช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารสังจ่าย
หรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อหนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษั
เงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับ

เอกสารดังกล่าวมาให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ตรวจสอบความ
ถูกต้ องในวันที........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอทียืนข้ อเสนอในรู ปแบบของ "กิจการ
ร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใ
ประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชือผู้ยนข้
ื อเสนอในหนังสือคํ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี
(๑) กรณีทีกิจการร่ วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
ใหม่ ให้ ระบุชือกิจกรรมร่วมค้ าดังกล่าว เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คล
ใหม่ ให้ ระบุชือผู้เข้ าร่วมค้ ารายทีสัญญาร่ วมค้ ากําหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายืน
ข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่"
หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓จะคืนให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอหรื อผู้คาประกั
ํ
นภายใน ๑๕ วัน นับ
ถัดจากวันทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ได้ พิจารณาเห็นชอบรายงาน
ผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอราย
ทีคัดเลือกไว้ ซึงเสนอราคาตําสุดหรื อได้ คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้
คืนได้ ตอ่ เมือได้ ทําสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อผู้ยืนข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อ
ผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะ
คืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ครังนี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการ
ยืนข้ อเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ อง
ตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตาม
ข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืน
ข้ อเสนอรายนัน เว้ นแต่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจะจ้
ี างไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
กําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที
มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนัน ไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบ
เสียเปรี ยบต่อผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้ อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายนัน
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓สงวนสิทธิไม่
พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยนข้
ื อเสนอรายนันในบัญชี
รายชือผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ าง
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓
(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้ อเสนอในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขที
กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผล
ทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู นข้
ื อเสนอรายอืน
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ มีสิทธิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอ
ชีแจงข้ อเท็จจริ งเพิมเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓มีสิทธิทีจะไม่
รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ทรงไว้ ซึงสิทธิที
จะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้

และอาจพิจารณาเลือกจ้ างในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง
รายการใด หรื ออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่
พิจารณาจัดจ้ างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ ของทาง
ราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓เป็ นเด็ดขาดผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอเป็ นผู้ทิงงาน ไม่ว่าจะ
เป็ นผู้ยนข้
ื อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ วา่
ยืนข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อ
ใช้ ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีทีผู้ยนข้
ื อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสน
ราคาตําจนคาดหมายได้ ว่าไม่อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราค
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ จะให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอนัน
ชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้ เชือได้ ว่าผู้ยืนข้ อเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่
เป็ นทีรับฟั งได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ มีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ
หรื อไม่รับราคาของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน ทังนีผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ามีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรื อที
ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอ
รายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืน
ข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการ
ทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจ้ างก่ อสร้ าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทํา
สัญญาจ้ างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทําข้ อตกลงเป็ น
หนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที

ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ
๕ ของราคาค่าจ้ างทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓ยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญาโดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง
อย่างใด ดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็ค
หรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนั ชําระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทํา
สัญญา หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ
ตามตัวอย่างทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อ
จะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลา
กําหนด
๗.๔ หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษั
เงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดย
อนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคําประกันของธนาคารที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ าง) พ้ นจาก
ข้ อผูกพันตามสัญญาจ้ างแล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓จะจ่ายค่าจ้ างซึงได้ รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อืน ๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวงแล้ ว โดยถือราคา
เหมารวมเป็ นเกณฑ์ และกําหนดการจ่ายเงินเป็ น จํานวน ๑๓ งวด ดังนี
งวดที ๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๓ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน ถมดินบริ เวณจุดสร้ างอาคาร (ได้ ส่งผลการ
ทดสอบความแน่นของดินถมให้ ผ้ วู า่ จ้ างตรวจสอบและได้ เห็นชอบแล้ ว)
เจาะทดสอบ BORING TEST จํานวน ๑ จุด (พร้ อมส่งผลการทดสอบให้ ผ้ ู
ว่าจ้ างตรวจสอบและได้ เห็นชอบแล้ ว) พร้ อมทังแนบสําเนาหนังสือที

ประสานไปยังรัฐวิสาหกิจทีเกียวข้ อง เพือเข้ ามาดําเนินการเกียวกับงาน
ติดตังระบบไฟฟ้า-ประปาภายนอกอาคาร และเร่งรัดให้ รัฐวิสาหกิจ
ประมาณการ และจัดทําแบบรู ปรายการให้ แล้ วเสร็จโดยเร็ ว พร้ อมทังแจ้ ง
ให้ ผ้ วู า่ จ้ างทราบภายใน ๙๐ วัน งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มทบ.
ของ ทภ.๓ ประจําปี ๒๕๖๑ ของ มทบ.๓๒ ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๒ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน ตอกเสาเข็ม อาคารเรื อนรับรอง รายละเอียด
ตามแบบ ทบ.๕๙๕๑ ก. จํานวน ๑ หลัง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๓ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน ขุดหลุม, ทําฐานราก, หล่อคานคอดิน อาคาร
เรื อนรับรอง จํานวน ๑ หลัง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๒๔๐
วัน
งวดที ๔ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน หล่อเสา, หล่อคานรับพืนชันที ๒, ทําพืนชันที ๑
(เว้ นวัสดุผิว) พร้ อมทําการป้องกันกําจัดศัตรูทําลายเนือไม้ โดยการฉีดนําย
ลงดิน อาคารเรื อนรับรอง จํานวน ๑ หลัง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จ
ภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๕ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๗.๕ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน หล่อเสา, หล่อคานรับโครงหลังคา, ทําพืนชันที
๒ (เว้ นวัสดุผิว), ทําบันได (เว้ นวัสดุผิว) อาคารเรื อนรับรอง จํานวน ๑ หลัง
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๖ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๔ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา อาคารเรื อนรับรอง
จํานวน ๑ หลัง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๗ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๕ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน ก่ออิฐผนัง, ติดตังวงกบประตู-หน้ าต่าง, ติดตัง
ไฟฟ้า-ประปาภายใน (ยกเว้ นดวงโคมและสุขภัณฑ์) ชัน ๑ อาคารเรื อน
รับรอง จํานวน ๑ หลัง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๘ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๕ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน ก่ออิฐผนัง, ติดตังวงกบประตู-หน้ าต่าง, ติดตัง

ไฟฟ้า-ประปาภายใน (ยกเว้ นดวงโคมและสุขภัณฑ์) ชัน ๒ อาคารเรื อน
รับรอง จํานวน ๑ หลัง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๙ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๓ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน ฉาบปูนผนังภายในชัน ๑, ติดตังบานประตูหน้ าต่าง, ทําฝ้าเพดาน, ปูวสั ดุผิวพืน, บุวสั ดุผิวผนัง ชัน ๑ อาคารเรื อน
รับรอง จํานวน ๑ หลัง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๑๐ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๕ ของ
ค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน ฉาบปูนผนังภายในชัน ๒ และฉาบปูน
ผนังภายนอก ชัน ๑ และชัน ๒, ติดตังบานประตู-หน้ าต่าง, ทําฝ้าเพดาน,
ปูวสั ดุผิวพืน, บุวสั ดุผิวผนัง ชัน ๒ อาคารเรื อนรับรอง จํานวน ๑ หลัง เสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๑๑ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๘ ของค่าจ้ าง
เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงาน สร้ างพืนแข็ง ค.ส.ล.รับนําหนัก ๑๒ ตัน พืนที
๗๑๔.๐๐ ตร.ม.จํานวน ๑ แห่ง รายละเอียดตามแบบ ทบ.๗๙๔๓ เสร็ จ
เรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็ จภายใน ๒๔๐ วัน
งวดที ๑๒ เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๐.๕ ของ
ค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ าน ติดตังครุภณ
ั ฑ์ประจําอาคาร อาคาร
เรื อนรับรอง จํานวน ๑ หลัง เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ แล้ วเสร็จภายใน ๒๔๐
วัน
งวดสุดท้ าย เป็ นจํานวนเงินในอัตราร้ อยละ ๑๒ ของ
ค่าจ้ าง เมือผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ านทังหมด ให้ แล้ วเสร็ จเรียบร้ อยตามสัญญา
หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือ รวมทังทําสถานทีก่อสร้ างให้ สะอาดเรี ยบร้ อย
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้ างแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ นี หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือจะกําหนด ดังนี
๙.๑ กรณีทีผู้รับจ้ างนํางานทีรับจ้ างไปจ้ างช่วงให้ ผ้ อู ืน
ทําอีกทอดหนึงโดยไม่ได้ รับอนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่ าฝื นดังกล่าวเป็ นจํานวนร้ อยละ๑๐.๐๐ ของ
วงเงินของงานจ้ างช่วงนัน
๙.๒ กรณีทีผู้รับจ้ างปฏิบตั ผิ ิดสัญญาจ้ างก่อสร้ าง
นอกเหนือจากข้ อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัว

ในอัตราร้ อยละ๐.๐๙ ของราคางานจ้ าง
๑๐. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึงได้ ทําสัญญา
จ้ าง ตามแบบ ดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือแล้ วแต่กรณี
จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่ องของงานจ้ างทีเกิดขึนภายใน
ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันทีกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓ได้ รับมอบงาน โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ ายเงินล่ วงหน้ า
ผู้ยืนข้ อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้ า ในอัตราไม่
เกินร้ อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้ างทังหมด แต่ทงนี
ั จะต้ องส่งมอบ
หลักประกันเงินล่วงหน้ า เป็ นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสือคําประกั
หรื อหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดั
ระบุในข้ อ ๑.๔ (๓) ให้ แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ก่อนการรับชําระ
เงินล่วงหน้ านัน
๑๒. ข้ อสงวนสิทธิในการยืนข้ อเสนอและอืน ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้ างสําหรับงานจ้ างครังนี ได้ มาจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ได้ รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้ างจากเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒.๒ เมือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ได้ คดั เลือก
ผู้ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้รับจ้ าง และได้ ตกลงจ้ าง ตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้รับจ้ างจะต้ องสังหรื อนําสิงของมาเพืองานจ้ าง
ดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศ และของนันต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อใน
เส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามที
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยืนข้ อเสนอซึงเป็ นผู้
รับจ้ างจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
ดังนี
(๑) แจ้ งการสังหรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจาก

ต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วันทีผู้รับจ้ างสังหรื อซือ
ของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย
หรื อเรื อทีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ น
แต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนัน โดยเรื ออืนทีมิใช่
เรื อไทย ซึงจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ น
ของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื อ
อืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้รับ
จ้ างจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
ได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ นหนังสือภายในเวลาที
กําหนดดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓จะริบ
หลักประกันการยืนข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคําประกัน กา
ยืนข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ า
มี) รวมทังจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓สงวนสิทธิ ทจะ
ี
แก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงจ้ างเป็ น
หนังสือให้ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๒.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ นี มีความขัดหรื อแย้ งกันผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคํา
วินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ น
ทีสุด และผู้ยืนข้ อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิมเติม
๑๒.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ อาจประกาศ
ยกเลิกการจัดจ้ างในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดยทีผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ อง
ค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ไม่ได้ รับ
การจัดสรรเงินทีจะใช้ ในการจัดจ้ างหรื อได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะทํา
การจัดจ้ างครังนีต่อไป

(๒) มีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยนข้
ื อเสนอที
ชนะการจัดจ้ างหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้
เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อ
สมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อ
ว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจ้ างครังนีต่อไปอาจก่อให้ เกิด
ความเสียหายแก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ หรื อกระทบต่อ
ประโยชน์ สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓)
ตามทีกําหนดในกฎกระทรวงซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยการ
จัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรั บราคาค่ างานก่ อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้ างตามสูตรการปรับราคาดัง
ระบุในข้ อ ๑.๕ จะนํามาใช้ ในกรณีที ค่างานก่อสร้ างลดลงหรื อเพิมขึน โดย
วิธีการต่อไปนี
ตามเงือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคาํ นวณทีใช้ กบั
สัญญาแบบปรับราคาได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที ๒๒ สิงหาคม
๒๕๓๒ เรื อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้ าง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที ๒๔
สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้ องคงทีทีระดับที
กําหนดไว้ ในวันแล้ วเสร็ จตามทีกําหนดไว้ ในสัญญา หรื อภายในระยะเวลา
ทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ได้ ขยายออกไป โดยจะใช้ สตู รของทาง
ราชการทีได้ ระบุในข้ อ ๑.๕
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้ าง ผู้ยนข้
ื อเสนอทีได้ รับ
การคัดเลือกให้ เป็ นผู้รับจ้ างต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและ
ระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๕.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผ้ ูประกอบการ

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ สามารถนําผลการ
ปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้
เป็ นผู้รับจ้ างเพือนํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์
ทีกําหนดจะถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓ ไว้ ชวคราว
ั
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
มีนาคม ๒๕๖๑

