( ราง )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางโครงการซอมเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ข
มณฑลทหารบกที่ ๓๕ และหนวยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-biddin

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางโครงการซอมเรือน
แถวนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที่ ๓๕ และหนวยในพื้นที่จังหวัดอุตรด
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนีเ้ ปนเงิน
ทั้งสิ้น ๑๕,๕๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบหาลานหาแสนแปดหมื่นหาพันเการอยบาทถวน)
ผูย ื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเน
เปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคล
กําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงา
รัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัด
ผูบริหาร ผูมีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรว มกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย ก
ภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอย
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย ื่นขอ
มีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูย ื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางไมเกิน ๕ ป
วงเงินไมนอยกวา ๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานทีเ่ ปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงาน
ที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กจิ การรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
เงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัต
ผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของก
รวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กจิ การรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาท
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตก
ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอกั ษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอร

หนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยืน่ ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดว
อิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจก
คาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเป
บุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๑. ผูย ื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูย ื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป
กําหนด
๑๓. ผูย ื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไ
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑)
๑๔. ผูย ื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเง
ละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๕. ผูย ื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไ
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑),วิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไมต่ํากว
วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอยางนอย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และตองมีบัตรประกันสังคมกับทา
บุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐,ชางสาขาไฟฟา
อาคารอยางนอย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรูความสามารถตามกฎหมาย

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.g
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมาย
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมลyongyuth.k@7infdiv.mail.go.th
ั
หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกล
กําหนดภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะชีแ้ จงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซ
http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๓

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา
(เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ขอรับ
เอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)
นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพ
ภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพ
ภาคที่ 3

( ราง )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
เลขที่ ........................
การจางกอสรางโครงการซอมเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที่ ๓๕ และหนวยในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงคจะ ประกวดราคา
จางกอสราง โครงการซอมเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที่ ๓๕ และหนวยในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ ณ
คายพิชยั ดาบหัก ตําบลทาเสา อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕
๑.๖

สูตรการปรับราคา
บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรว มกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงาน
กอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานขอ
รัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลา
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชือ่ ใหเปนผูท
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุ คลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจดั การ ผูบริหาร ผูมีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนกา
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูย ื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
กอสรางไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา ๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กาํ หนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขาร
คามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ใ
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอกั ษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหน
เปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคา
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญ
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมกา
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๕ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญ
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑),วิศวกรควบคุมงา
และคุณวุฒิไมต่ํากวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอยางนอย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และ
ตองมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจ
เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐,ชางสาขาไฟฟาภายในอาคารอยางนอย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรูความสามารถ
ตามกฎหมาย
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอม
กับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยก
เปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน
จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ
หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห
สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดั การ ผูมีอาํ นาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือ
หุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา
หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
นั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่
มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอ
รวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และ
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูร ว มคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่น

พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบ
ไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ
๑.๗ (๑) ใหโดยผูย ื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจให
บุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตาม
กฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูร ับมอบอํานาจ
ทั้งนีห้ ากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณ
งานและราคา จางจางซอมเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๑ ของของมณฑลทหารบกที่ ๓๕ และหนวยในพื้นที่ จังหวัดอุตรดิตถ
คายพิชยั ดาบหัก อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ ซึ่งจะตองแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) ผูย ื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไม
แสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑)
(๖) ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรควบคุมงาน และ
คุณวุฒิไมต่ํากวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอยางนอย ๑ คน โดยมี
หนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และตองมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่
เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๐
(๗) ผูเสนอราคาตองมีชา งสาขาไฟฟาภายใน
อาคารอยางนอย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรูความสามารถตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน และตองมีบัตร
ประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการ
สงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือนตุลาคม ๒๕๖๐
(๘) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น
พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตาม
แบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable

Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟล
เอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กาํ หนดไวในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยัน
ตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการ
เสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและ
ราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและ
เสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ
หนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกู ตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิ้นซึ่ง
รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม
นอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่น
ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลา
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให
เริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรา ง
สัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถถี่ วนและเขาใจเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสใน
วันที่ ........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคา
ใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคา
แลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชใน
การเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable
Document Format) โดยผูย ื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการ
เสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูย ื่นขอเสนอแตละราย
วา เปนผูย ื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ
๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูย ื่นขอเสนอที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
ยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผยู ื่น
ขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย ื่นขอเสนอรายนั้น
ออกจากการเปนผูย ื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะ
พิจารณาลงโทษผูย ื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวาผูย ื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูย ื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาํ หนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่
เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความ
เขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๗๗๙,๒๙๕.๐๐
บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสองรอยเกาสิบหาบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือ
ราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังส
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกตองในวันที่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุผยู นื่ ขอเสนอในหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคา
ดังกลาว เปนผูย ื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะคืนใหผูยื่น
ขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดพิจารณาเห็นชอบ
รายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย จะคืนใหตอ เมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูย ื่นขอเสนอได
พนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น

ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณ
ผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูย ื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผยู ื่นขอเสนอรา
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงือ่ นไขทีก่ องทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกว
ราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบต
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผยู ื่น
ขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูย ื่นขอเสนอ
โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูย ื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชือ่ ผูรับเอกสารประกวดราค
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซอื้ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไมกรอกชือ่ ผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผยู ื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิใหผูยื่น
ขอเสนอชีแ้ จงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่าํ สุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจา ย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย ื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูย ื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวา ยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจร
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่าํ สุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะใหผยู ื่นขอเสนอนั้นชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อ
ไดวาผูย ื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชีแ้ จงไม
เปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอราย
นั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจา ยหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาค
๓
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูย ื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหร
ที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรว มกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทํา
สัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคา
คาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปน
เช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทํา
สัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะ
เปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ
โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะจายคาจางซึ่งได
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจา ยทั้งปวงแลว โดยถือ
ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๗ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของ
คาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๑ และ ๑.๕ ซอม
หองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตาม
วัตถุประสงคขอ ๒.๑ และ ๒.๓ ซอมหองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๓.๑ และ ๓.๒ ซอมหอง
แถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พัน.๗ ) ตาม
วัตถุประสงคขอ ๔.๑ และ ๔.๒ เสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตามแบบรูป

รายการ และสัญญา และผูวาจางไดรับมอบงานไวเปนที่ถูกตองเรียบรอยแล
ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของ
คาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๒ และ ๑.๓ ซอม
หองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตาม
วัตถุประสงคขอ ๒.๔, ๒.๕ และ ๒.๖ ซอมหองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๓.๓, ๓.๔ และ ๓.๖
ซอมหองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พัน.๗ )
ตามวัตถุประสงคขอ ๔.๓ และ ๔.๔ เสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตามแบบ
รูปรายการ และสัญญา และผูวาจางไดรับมอบงานไวเปนที่ถูกตองเร ใหแลว
เสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของ
คาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๔ และ ๑.๖ ซอม
หองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตาม
วัตถุประสงคขอ ๒.๗ และ ๒.๘ ซอมหองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๓.๕ และ ๓.๗ ซอมหอง
แถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พัน.๗ ) ตาม
วัตถุประสงคขอ ๔.๕ และ ๔.๖ เสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตามแบบรูป
รายการ และสัญญา และผูวาจางไดรับมอบงานไวเปนที่ถกู ตองเรียบรอยแล
ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของ
คาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๗, ๑.๘ และ ๑.๙
ซอมหองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตาม
วัตถุประสงคขอ ๒.๙ และ ๒.๑๐ ซอมหองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๓.๘, ๓.๙ และ ๓.๑๐
ซอมหองแถวนายสิบ จุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พัน.๗ )
ตามวัตถุประสงคขอ ๔.๗, ๔.๘ และ ๔.๙ เสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนตาม
แบบรูปรายการ และสัญญา และผูวา จางไดรับมอบงานไวเปนที่ถู ใหแลว
เสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของ
คาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๑๑ ซอมหองแถว
นายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวัตถุประสงคขอ
๒.๑๒ ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.๒ )
ตามวัตถุประสงคขอ ๓.๑๒ ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข

๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พัน.๗ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๔.๑๑ เสร็จเรียบรอยถูกตอง
ครบถวนตามแบบรูปรายการ และสัญญา และผูวา จางไดรับมอบงานไวเปนที่
ถูกตองเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของ
คาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว
หมายเลข ๖๐ / ๑๓ ( มทบ.๓๕ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๑.๑๒ ซอมหองแถว
นายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๑ / ๑๒ ( ม.๒ ) ตามวัตถุประสงคขอ
๒.๑๓ ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข ๒๘๔ / ๑๒ ( ม.๒ )
ตามวัตถุประสงคขอ ๓.๑๓ ซอมหองแถวนายสิบจุ ๑๐ ครอบครัว หมายเลข
๓๙๘ / ๒๖ ( ม.๒ พัน.๗ ) ตามวัตถุประสงคขอ ๔.๑๒ เสร็จเรียบรอยถูกตอง
ครบถวนตามแบบรูปรายการ และสัญญา และผูวา จางไดรับมอบงานไวเปนที่
ถูกตองเรียบรอยแลว ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของ
คาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงให
ผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๐.๐๐ ของ
วงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง
นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวใน
อัตรารอยละ๐.๐๘ ของราคางานจาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญา
จาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี
จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่ กิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับ
มอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยืน่ ขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได
คัดเลือกผูย ื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ
งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือ
ในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย ื่นขอเสนอซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือ
ซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือ
ไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)
ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายในเวลาที่
กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกัน
การยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้าํ ประกัน การยื่นขอเสนอ
ทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่
จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจางเปน
หนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตาม
คําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปน
ที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจา ยใดๆ เพิม่ เติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศ
ยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผยู ื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมได
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไดรับ

การจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทํา
การจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่
ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนได
เสียกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอ
วากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ
(๓) ตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดัง
ระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดย
วิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคาํ นวณที่ใชกับ
สัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒
เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่
กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทาง
ราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๓. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูย ื่นขอเสนอที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๔.. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนําผลการ
ปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปน
ผูรับจางเพือ่ นํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูย ื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผาน
เกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ ไวชั่วคราว

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

