ร่างประกาศกองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด ๗๕๐ KVA. พร้อมโรงเก็บฯ
ของ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
--------------------------------------------ด้วย กองทัพบก (กองทัพภาคที่ ๓) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าขนาด ๗๕๐ KVA. พร้อมโรงเก็บฯ ของ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
๑๒,๓๓๘,๕๐๐.- บาท (สิบสองล้านสามแสนสามหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.๑. เป็นผู้ มี อ าชีพ รับ จ้างท างานที่ ป ระกวดราคาจ้ าง โดยวิ ธีป ระกวดราคาอิเ ล็ ก ทรอนิก ส์
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกัน ไม่เกิน ๕ ปี (ผลงานติดตั้งชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ) ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่ กองทั พภาคที่ ๓ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ไม่เ ป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ แสดงบัญชีร ายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๘. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา
และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
๙. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
แขนงไฟฟ้ากาลัง สาหรับควบคุมการติดตั้ง อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตร
ประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือส าเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน
มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การพัฒนาฝีมื อแรงงานและต้องมีบัตรประกันสังคม
กับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐
/๑๐. ผู้เสนอราคา . . .

-๒๑๑. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุค คลหรือ นิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้.๑๑.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จ ะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น
ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือแสดงบัญ ชีรายรับรายจ่ายไม่ ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ และต้องนา
หนังสือแสดงบัญชีรายรับจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีก ารทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔
และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุ คคล หรือนิติบุคคลซึ่งได้
มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วนสาระสาคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตาม
ประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
๑๑.๒ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๑๒. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่ วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือ สานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/
ว ๒๔๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ดังนี.้ ๑๒.๑ กรณีกิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจ การร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่ อสร้างของผู้ที่
เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
๑๒.๒ กรณีกิจ การร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศ และเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับกองทัพภาคที่ ๓ และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้ น สามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
กาหนดยื่น ข้อ เสนอและใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
ในวันที่
มีนาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
/ ผู้สนใจ . . .

-๓ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย สามารถโหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์/ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา
ชุดละ ๑๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชาระเงิน
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย สาขาพิษณุโลก ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ ๖๐๑ - ๖ - ๐๗๒๗๑ - ๐ ในระหว่าง
วันที่
มีนาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือเงิน
อื่นใดเพื่อใช้ดาเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศ

ณ วันที่

๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลตรี สมพงษ์ แจ้งจารัส
( สมพงษ์ แจ้งจารัส )
รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓
แผนกพลาธิการ
พ.ท.
ส.อ.ธนภัทร สุวรรณ์
พ.อ.
พ.อ.

ร่าง/ตรวจ
พ.ย.๕๙
พิมพ์/ทาน ๒๒ พ.ย.๕๙
ตรวจ
พ.ย.๕๙
ตรวจ
พ.ย.๕๙

ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เลขที่
/2560
จ้างติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 KVA. พร้อมโรงเก็บฯ ของ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิม์ นตรี
โดยใช้เงินรายรับสถานพยาบาล
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ 3 ลงวันที่
มีนาคม 2560
------------------------------------กองทัพภาคที่ 3 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า กองทัพภาคที่ 3 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างติดตั้ง
เครื่องกาเนิดไฟฟ้า ขนาด 750 KVA. พร้อมโรงเก็บฯ ของ โรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรี โดยใช้เงินรายรับ
สถานพยาบาล โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ณ ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อาเภอเมืองลาปาง
จังหวัดลาปาง โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(4) หลักประกันการรับเงินประกันผลงาน
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2 การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้
เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
1.9 สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง
2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่ เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือ ไม่เ ป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่ างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6
/2.4 ผูเ้ สนอราคา . . .

-22.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
2.6 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ คคลและต้ อ งมี ผ ลงานประเภทเดี ยวกั น ไม่ เ กิ น 5 ปี
( ผลงานติดตั้งชุดเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่ เป็นคู่สัญ ญาโดยตรงกั บส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่กองทัพภาคที่ 3 เชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่
ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดผู้ร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวง
พาณิชย์)
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ และต้องนาหนังสือแสดงบัญชีรายรับ
จ่าย (บช.1) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับ จ่าย
ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่ จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government Procurement : e - GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
2.10 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งมี วิ ศ วกรควบคุ ม งานและคุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ ากว่ า ภาคี วิ ศ วกร สาขา
วิศวกรรมโยธา อย่างน้อย 1 คน โดยมีห นัง สือรับ รองจากสภาวิศวกร และต้องมี บัตรประกันสัง คมกับ ทาง
นิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2560
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-32.11 ผู้ เ สนอราคาต้ องมี วิ ศวกรควบคุ ม งานและคุ ณวุ ฒิ ไม่ ต่ ากว่ าภาคี วิ ศวกร สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากาลัง สาหรับควบคุมการติดตั้ง อย่างน้อย 1 คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร
และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับ
ค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2560
2.12 ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร อย่างน้อย 1 คน โดยมีหนังสือรับรอง
ความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพั ฒนาฝีมื อแรงงาน และต้องมี บั ตรประกั นสังคม
กับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2560
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามั ญ หรือ ห้างหุ้นส่ว นจ ากั ด ให้ ยื่นส าเนาหนัง สือ รับ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่ มิ ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ให้ยื่นสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ( ถ้ามี ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
และประทับตรา (ถ้ามี) กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษี พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนัง สือ มอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(2) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีร ายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัส ดุ
อุปกรณ์ ค่าแรง ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข้อ 1.7 (2)
(6) หนังสือรับรองวิศวกรผู้ควบคุมงาน บัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา
และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน มกราคม พ.ศ.2560
/(7) หนังสือรับรอง . . .

-3(7) หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบ
สาหรับค่าจ้างวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากาลัง เดือน มกราคม พ.ศ.2560
(8) หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนา
ฝีมือแรงงานและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบ
สาหรับค่าจ้างช่างไฟฟ้าภายในอาคาร เดือน มกราคม พ.ศ.2560
(9) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่ มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอ
ราคา
4.2 ผู้เสนอราคาต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการ
เสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย
และหรื อต่ อรายการ ตามเงื่อ นไขที่ ร ะบุไว้ ท้ ายใบเสนอราคาให้ ถู กต้ อง โดยคิดราคารวมทั้ ง สิ้ น ซึ่ ง รวมค่ า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ เกิน 150 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
4.4 ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยืน่ เสนอราคาตามเงือ่ นไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้ เ สนอราคาจะต้อ งยื่ น ข้อ เสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัด ซื้ อ ภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่น ตามข้อ 1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะทีม่ ี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น ธรรม
ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื้อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคานั้นออกจากการเป็นผู้มี
สิท ธิไ ด้รับ การคั ดเลือ ก และ กองทั พ ภาคที่ 3 พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดัง กล่าวเป็นผู้ ทิ้ ง งาน เว้นแต่
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความ
ร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
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-5ผู้เสนอราคาที่ ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น หรือ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น
ผู้เสนอราคาที่กระทาการอั นเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุท ธรณ์คาสั่ง ดัง กล่าวต่อ
ปลั ด กระทรวงภายใน 3 วั น นั บ แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ แจ้ ง จากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวง
มีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าว
4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เสนอจะต้องเป็นราคาที่ ร วมภาษีมู ลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา โดยใช้หนังสือ
ค้าประกั นอิ เล็กทรอนิก ส์ของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดัง ระบุในข้อ 1.4 (1) จ านวน
616,925.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบห้า บาทถ้วน) โดยหลัก ประกัน การเสนอราคาให้ใช้
อย่างใด อย่างหนึ่ง ดังนี้
5.1 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธราคาภายในประเทศ
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่
ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
ในกรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาใช้เป็น
หลักประกันการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาส่งเช็คหรือพันธบัตรในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) ผ่านทางระบบ e - GP ในวันเสนอราคา และให้ผู้เ สนอราคาส่ง ต้นฉบับเอกสารดัง กล่าวให้กั บ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 ภายในวันที่..................เดือน มีนาคม พ.ศ.2560 (ภายใน 5 วันทาการนับถัด
จากวันเสนอราคา)
หลัก ประกันการยื่นข้อเสนอตามข้อนี้ กองทั พภาคที่ 3 จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือก
ไว้ 3 ลาดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3
จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่าสุดเรียงตามลาดับ
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-66.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่ รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธียื่นข้อเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพภาคที่ 3
เท่านั้น
6.3 กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ของ กองทัพภาคที่ 3
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา (ส่วนราชการเลือกใช้ตามความจาเป็น)
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญหรือ มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กองทัพภาคที่ 3 มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เ กี่ยวข้องกับ ผู้เสนอราคาได้ กองทัพภาคที่ 3 มีสิทธิที่จะไม่ รับราคาหรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 กองทัพภาคที่ 3 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้ งหมดก็ ได้และอาจพิจ ารณาเลือกซื้อในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจ ารณาจัดซื้อเลยก็ ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้ง นี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพภาคที่ 3 เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคา
จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง กองทัพภาคที่ 3 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพภาคที่ 3
จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคามีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.6 กองทัพภาคที่ 3 มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออก และกองทัพภาคที่ 3
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
/ในกรณี . . .
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ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้
7. การทาสัญญาซื้อจ้าง
ในกรณีที่ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิก ส์ จะต้องท าสัญ ญาจ้างตามแบบสัญ ญา
ดังระบุในข้อ 1.3 กับ กองทัพภาคที่ 7 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเท่ากับ ร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กองทัพภาคที่ 3 ยึดถือ
ไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คธนาคารสั่ง จ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กองทั พภาคที่ 3 โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่
ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2)
7.4 หนัง สือ ค้าประกันของบริษัท เงินทุ นอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย บริษัทเงินทุ น
หรือบริษัทเงินทุ นหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจ การเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประก อบธุรกิ จ
ค้าประกั นตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง ได้ แ จ้ง เวี ยนให้ส่ ว นราชการต่า งๆ ทราบแล้ ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการยื่น
ข้อเสนอ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพภาคที่ 3 จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จานวนเงินร้อยละ 12.00 ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ทาการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องกาเกิดไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบ 6634 จานวน 1 หลัง, เดินสายไฟฟ้าไปยัง
อาคารห้องเครื่องกาเนิดไฟฟ้าชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 แห่ง, เดินสายไฟฟ้าไปยัง
อาคารสูตินารีเวชกรรมชนิดและขนาดต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 แห่ง, เดินสายไฟฟ้าไปยังอาคาร
จ่ายกลาง (โรงนึ่งกลาง) ชนิดและขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 แห่ง, เดินสายไฟฟ้าไปยังอาคาร
เวชภั ณ ฑ์ ช นิ ด และขนาดต่ า งๆ พร้ อ มอุ ป กรณ์ ป ระกอบจ านวน 1 แห่ ง รายละเอี ย ดตามแบบ 9981
เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามรายการและสัญ ญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้
เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........
พ.ศ.............)
งวดที่ 2 จานวนเงินร้อยละ 13.00 ของเงินค่าก่ อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ จ้าง
ได้ทาการปักเสา คอร. ขนาด 9.00 ม. จานวน 4 ต้น และเดินสายไฟไปยังอาคารกายภาพบาบัดชนิดและขนาด
ต่างๆ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 แห่ง รายละเอียดตามแบบ 9981 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน
สมบูรณ์ตามรายการและสัญ ญาและผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
/งวดที่ 3 . . .

-8งวดที่ 3 จานวนเงินร้อยละ 15.00 ของเงินค่าก่ อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ จ้าง
ได้ทาการเดินสายไฟฟ้าไปยังอาคาร X - RAY ชนิดและขนาดต่างๆพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 1 แห่ง
เดินสายไฟฟ้ าไปยัง อาคารอุ บัติเ หตุชนิดและขนาดต่ างๆ พร้อมอุป กรณ์ป ระกอบ จ านวน 1 แห่ง , ติดตั้ ง
ตู้ EMOB สาหรับเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 750 KVA จานวน 1 ตู้ล ติดตั้ง MDB อาคารคลังเวชภัณฑ์ จานวน 1 ตู้,
ติดตั้ง ตู้ EDB อาคารสูตินารีเวชกรรม จ านวน 1 ตู้ รายละเอียดตามแบบ 9981 เสร็จเรียบร้อย ถูก ต้อง
ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้ว
เสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
งวดที่ 4 จานวนเงินร้อยละ 13.00 ของเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้
ทาการติดตั้งตู้สวิทซ์สับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ (ATS) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จานวน 5 ตู้ รายละเอียดตามแบบ
9981 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงาน
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน
.........พ.ศ.............)
งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) จานวนเงินร้อยละ 47.00 ของเงินค่าก่อสร้ างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อ
ผู้รับจ้างได้ทาการติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง ขนาด 750 KVA จานวน 1 เครื่อง พร้อมชุดควบคุมเครื่อง
กาเนิดไฟฟ้า จานวน 1 ชุด และทางานส่วนที่เหลือทั้งหมดของงาน ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้า พร้อมโรงเก็บฯ
ของ รพ.ค่ายสุรศักดิ์ม นตรี จว.ล.ป. ให้ เสร็จเรียบร้อย ถูก ต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการและสัญ ญา
และผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันเริ่ม
งานตามสัญญา (ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ.............)
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ตามแบบสัญ ญาจ้าง จะกาหนดค่าปรับ เป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ 0.09
(ศูนย์จุดศูนย์เก้า) ของราคางานจ้างทั้งหมดนั้นแต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ 200.- บาท (สองร้อยบาท)
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อ ตกลงเป็นหนังสือ
หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้าง
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่ กองทัพภาคที่ 3 ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กองทัพภาคที่ 3 จะหักเงินจานวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่าย
ในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 6 เดือน (สาหรับ
สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
/ผู้รบั จ้าง . . .

-9ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (4) หรือหนังสือ
ค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาตให้ประกอบกิ จการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้หน่วยงาน
ต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (4) มาวางไว้ต่อกองทัพภาคที่ 3
เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
กองทั พ ภาคที่ 3 จะคืนเงินประกั นผลงาน และ/หรือหนัง สือค้าประกั นของธนาคาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
13.1 เงิ น ค่ า จ้ า งส าหรั บ งานจ้ า งครั้ ง นี้ ได้ ม าจากเงิ น งบประมาณประจ าปี 2560
การลงนามในสัญญาจ้างจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพภาคที่ 3 ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณประจาปี
แล้วเท่านั้น
13.2 หาก กองทัพภาคที่ 3 ได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณไม่ครบตามจานวนที่ต้องการ
ตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพภาคที่ 3 ขอสงวนสิทธิที่จะจ้างตามวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจริง
13.3 เมื่อ กองทัพภาคที่ 3 ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้
ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสัง่ หรือนาสิง่ ของเข้ามา
เพื่องานจ้างจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ง การสั่ง หรื อนาสิ่ง ของดัง กล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่ า
ภายใน 7 วัน นับ ตั้ง แต่วันที่ ผู้รับ จ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เ ป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิง่ ของนัน้ โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.4 ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาซึ่ง ได้ ยื่ น เอกสารประกวดราคาจ้ างด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ต่ อ กองทั พ ภาคที่ 3 แล้ ว จะถอนตั ว ออกจากการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 4.6 (2) (3) และ (4) มิฉะนั้น กองทั พภาคที่ 3 จะริบ
หลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้ งอาจพิ จ ารณาให้เ ป็นผู้ทิ้ งงานได้ห ากมี พฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่าง
เป็นธรรม
/13.5 ผู้มีสิทธิ . . .

- 10 13.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคที่ 3 ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กองทั พภาคที่ 3 จะริบหลักประกั นซองหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
13.6 กองทัพภาคที่ 3 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกาหนดในแบบสั ญญา
ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.7 การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทาเป็นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ว่าจ้าง ณ กองทัพ
ภาคที่ 3 ในเวลาราชการก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า 7 วันทาการ
14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ 1.5 จะนามาใช้ใน
กรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น
(สูตรค่า K) จะต้องคงที่ทรี่ ะดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาทีก่ องทัพภาคที่ 3 ได้ขยายอออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
งานนี้ใช้สัญญาปรับราคาได้
15. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกองทัพภาคที่ 3 ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จากทางราชการหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
16. งานนี้เป็นงานก่อสร้างควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานก่อสร้างในสาขา 6
งานก่อสร้าง โครงสร้างทั่วไป และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว.123 ลง 27 ตุลาคม 2529 ดังนี้
16.1 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
1
คน
16.2 ช่างเชื่อมแก๊ส
1
คน
16.3 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน 1
คน
16.4 ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง)
2
คน
16.5 ช่างประปาและสุขภัณฑ์
คน
16.6 ช่างก่ออิฐ
2
คน
16.7 ช่างฉาบปูน
2
คน
ต้องมีกรรมกรทางานประจาอย่างน้อย
9
คน
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- 11 17. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
กองทัพภาคที่ 3
(ลงชื่อ) พันโท พลชัย อินทรสัมพันธ์
28 กุมภาพันธ์ 2560

