ร่าง

( สำเนำ )
ประกำศ กองทัพบก โดย กองทัพภำคที่ ๓
เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงโรงครัวสำหรับโรงเลี้ยงของ มณลทหำรบก ที่ ๓๑๐ ค่ำยวชิรปรำกำร
จังหวัดตำก ตำมโครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ มณฑลทหำรบก ของ กองทัพภำคที่ ๓ ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงครัว
สาหรับโรงเลี้ยงของ มณลทหารบก ที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา
มณฑลทหารบก ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๗๕๓,๗๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ไม่เกิน ๕ ปีในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑) ผู้เสนอราคาต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือ
รับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จ
แสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคาม ๒๕๖๑ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายใน
อาคารอย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดง
การส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐

บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่
........................ ถึงวันที่ ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางอีเมล์ ัyongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะ
ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉลองชัย ชัยยะคา

(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคา)
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซอ้ื เอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3

ร่าง

( สำเนำ )
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงด้วยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
กำรจ้ำงก่อสร้ำงโรงครัวสำหรับโรงเลี้ยงของ มณลทหำรบก ที่ ๓๑๐ ค่ำยวชิรปรำกำร จังหวัดตำก ตำม
โครงกำรปรับปรุงและพัฒนำ มณฑลทหำรบก ของ กองทัพภำคที่ ๓ ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
ตำมประกำศ กองทัพบก โดย กองทัพภำคที่ ๓
ลงวันที่
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓" มี
ความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงครัวสาหรับโรงเลี้ยงของ มณลทหารบก ที่ ๓๑๐ ค่ายวชิร
ปราการ จังหวัดตาก ตามโครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
๑. งานก่อสร้างโรงครัวสาหรับโรงเลี้ยงจุ (๓๐๐ – ๕๐๐ คน) พร้อมสิ่งอานวยความ
สะดวก
รายละเอียดตามแบบ กห.๐๙-๒ ก.
จานวน ๑ หลัง
๒. งานไฟฟ้า – ประปา ภายนอกอาคาร
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสำรแนบท้ำยเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘

รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of

Quantities)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้
เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้
ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ
ราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอ
ราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการ
ร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑) ผู้เสนอราคาต้องมี
วิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือ
รับรองจากสภาวิศวกร และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จ
แสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๑ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร
อย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคม
กับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม
๒๕๖๑
๓. หลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติ
ไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้
ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับ
มอบอานาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ใบเสนอราคาจ้าง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา งานก่อสร้างโรง
ครัวสาหรับโรงเลี้ยงของ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
(๖) หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร และบัตรประกันสังคม
กับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม
๒๕๖๑
(๗) หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน สาขาไฟฟ้าภายในอาคาร จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และบัตร
ประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้าง

เดือน มกราคม ๒๕๖๑
(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔. กำรเสนอรำคำ
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ
๑.๒ พร้อมจัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
และราคาเดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วัน
เสนอราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน
๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่น

ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึง
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในกำรพิจำรณำ
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓กาหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิให้
ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับ
ราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือ
ราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่า
ยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่
อาจดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้
เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคา
ชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก

โดย กองทัพภาคที่ ๓
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวด
ราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อ
ว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. กำรทำสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจน
ภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน
๙ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง และได้หักเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ขุดหลุม, ทาฐานราก, หล่อคานคอดิน, โรงครัว สาหรับโรง
เลี้ยง (๓๐๐-๕๐๐ คน) รายละเอียดตามแบบ กห. ๐๙–๒ก. จานวน ๑ หลัง พร้อมทั้งแนบสาเนาหนังสือที่
ประสานไปยังรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อมาดาเนินการเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟ้าภายนอกอาคาร และ
เร่งรัดให้รัฐวิสาหกิจประมาณการ และจัดทาแบบรูปรายการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบภายใน ๙๐ วัน ของ งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทัพภาคที่ ๓

ประจาปี ๒๕๖๑ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้
แล้วเสร็จภายใน ๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง และได้หักเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทาพื้น (เว้นวัสดุผิว) พร้อมทาการป้องกันและกาจัดศัตรู
ทาลายเนื้อไม้โดยการฉีดน้ายาลงดิน, หล่อเสา, หล่อคานรับโครงหลังคา โรงครัวสาหรับโรงเลี้ยง (๓๐๐๕๐๐ คน) จานวน ๑ หลังเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้
ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา
(ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง และได้หักเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทาโครงหลังคา, มุงหลังคา โรงครัวสาหรับโรงเลี้ยง (๓๐๐๕๐๐ คน) จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้าง
ได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตาม
สัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง และได้หักเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่ออิฐ, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู–หน้าต่าง, ติดตัง้
ไฟฟ้าภายใน – ประปาภายใน (ไม่รวมดวงโคมและสุขภัณฑ์) โรงครัวสาหรับโรงเลี้ยง (๓๐๐-๕๐๐
คน) จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทา
การตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา
(ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง และได้หักเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานติดตั้งฝ้าเพดาน, ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง, ปูวัสดุผิวพื้น,
บุวัสดุผิวหนัง โรงครัวสาหรับโรงเลี้ยง (๓๐๐-๕๐๐ คน) จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้าง และได้หักเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน สร้างลานพื้นแข็งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รับน้าหนัก ๑๒
ตัน พื้นที่ประมาณ ๒๓๑.๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ ทบ.๘๐๒๐ แบบที่ ๓ แถวที่ ๒ จานวน ๑
แห่ง
เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับ
มอบงานไว้ เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายใน
วันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๗ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง และได้หักเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งครุภัณฑ์ประจาอาคาร, ติดตั้งถังเก็บน้าบนดิน PE จุ
๓,๐๐๐ ลิตร จานวน ๒ ถัง พร้อมแท่น ค.ส.ล. รองรับ รายละเอียดตามแบบ ๑๐๕๖๔ จานวน ๒ ถัง โรง
ครัวสาหรับโรงเลี้ยง (๓๐๐-๕๐๐ คน) จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตาม

รายการและสัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐
วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ ๘ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๓ ของค่าจ้าง เและได้หักเงินล่วงหน้าจ่าย
ร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ติดตั้งเตาเครื่องให้ความร้อนพร้อมอุปกรณ์ โรงครัวสาหรับ
โรงเลี้ยง (๓๐๐-๕๐๐ คน) จานวน ๑ หลัง เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและ
สัญญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน นับถัด
จากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๙.๕ ของค่าจ้าง และได้หักเงินล่วงหน้า
จ่ายร้อยละ ๑๕ จะจ่ายให้ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เชื่อมโยงไฟฟ้า – ประปาภายนอกเข้ากับไฟฟ้า ประปาภายในของอาคาร จนสามารถใช้การได้เรียบร้อย โดยการไฟฟ้าฯ และผู้รับจ้างเป็นผู้ดาเนินการ
ตามลาดับ พร้อมแนบแบบหรือแบบร่างที่การไฟฟ้า ฯ ใช้ใน การประมาณการมาด้วย และทางานส่วนที่
เหลือทั้งหมด ของ งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบก ของ กองทัพภาคที่ ๓ ประจาปี
๒๕๖๑ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ค่ายวชิรปราการ จังหวัดตาก เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามรายการและสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
และผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวัน
เริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
๘. อัตรำค่ำปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อย
ละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะ
กาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง
๙. กำรรับประกันควำมชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้รับมอบงาน โดย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุด
บกพร่อง
๑๐. กำรจ่ำยเงินล่วงหน้ำ
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้า
ประกันหรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น

๑๑. ข้อสงวนสิทธิในกำรยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็น
ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง
เป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทา
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด
(ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คาวินิจฉัย
ดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี
ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการ
จัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับ

การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ใน
กรณีที่ ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตร
ของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๓. มำตรฐำนฝีมือช่ำง
เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว
ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่าง
อย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างเชื่อมไฟฟ้า จานวน ๑ คน
๑๓.๒ ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน จานวน ๑ คน
๑๓.๓ ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง) จานวน ๑ คน
๑๓.๔ ช่างก่ออิฐ จานวน ๑ คน
๑๓.๕ ช่างฉาบปูน จานวน ๑ คน
๑๓.๖ ช่างท่อและสุขภัณฑ์ จานวน ๑ คน
ต้องมีกรรมกรทางานประจาอย่างน้อย จานวน ๕
คน
ในการป้องกันและกาจัดปลวก ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีใบรับรองว่าเป็นผู้ชานาญ
โดยเฉพาะ
จากบริษัทผู้ผลิตตัวยาและจะต้องรับประกันผลงานอย่างน้อย ๔ ปี ทั้งนี้น้ายาที่ใช้ต้องได้รับอนุมัติจากผู้
ว่าจ้างก่อน และผู้รับจ้างต้องแนบรูปถ่าย ขั้นตอนการปฏิบัติงานและต้องมีหนังสือของคณะกรรมการตรวจ
การจ้างเซ็นต์กากับ
๑๔. กำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง
ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๕.. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำร
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา
ของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

