ประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้าง
โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กองทัพน้อยที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4
และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานโครงการ
ก่อสร้าง ปรับ ปรุงอาคาร และสิ่ งปลู กสร้า ง โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กองทัพน้อยที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4
ด้ว ยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้ น
1,805,900.-บาท ( หนึ่งล้านแปดแสนห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน )
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรั ฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้ งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/10. ผู้ยื่นข้อเสนอ….

-210. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 902,950.-บาท ( เก้าแสนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้า ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สั ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงิน แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าภาคี วิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา อย่างน้อย 1 คน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 ถึงวันที่
18 มีนาคม 2564 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลัง จาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mtb39.com และ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 5524 - 5070 ต่อ 73402 - 3 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบ…

-3ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ย วกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ผ่านทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 12 มีนาคม 2564 โดย กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะ
ชี้ แ จงรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์ www.mtb39.com และ www.gprocurement.go.th ในวั นที่
12 มีนาคม 2564
อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ยังไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ หรือเงินอื่นใดเพื่อใช้ดำเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศ

ณ

วันที่

11

มีนาคม 2564

พลตรี
( นพดล รอดกลาง )
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39
แผนกพลาธิการ

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.5/2564
การจ้างงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน
และห้องน้ำห้องส้วมทหารประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กองทัพน้อยที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4
และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
ลงวันที่ 11 มีนาคม 2564
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า มณฑลทหารบกที่ 39 มีความประสงค์
จะประกวดราคา งานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน
และห้ องน้ ำห้ องส้ ว มทหารประจำปี งบประมาณ 2564 ของ กองทัพ น้อยที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4 และ
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่ นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
/2.5 ไม่เป็นบุคคล....

-22.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบั ติและไม่ มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้า ง
และบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นบุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
2.8 ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
มณฑลทหารบกที่ 39 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ องมีผ ลงานก่อ สร้างประเภทเดี ยวกั น กับ งานที่ ป ระกวดราคาจ้ าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 902,950.-บาท ( เก้าแสนสองพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน ) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ มณฑลทหารบกที่ 39 เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบีย นเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลั กการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา
เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มขี ้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจ การร่ว มค้าที่ จดทะเบียนเป็น นิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่ว มค้าที่ จ ด
ทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
/2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอ….

-32.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
อย่างน้อย 1 คน
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนา
บั ตรประจำตัวประชาชนของผู้ นั้ น สำเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ้ นส่ วน (ถ้ามี ) สำเนาบัตรประจำตั ว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนั งสือเดินทางของผู้ เป็นหุ้นส่ วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวัน
ยื่นข้อเสนอ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(4.2) สำเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP (แบบ e-GP 03-0102) พร้อม
ทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(4.3) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้น ส่วนบริษัท พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง
(4.4) สำเนาทะเบี ยนภาษี มูล ค่า เพิ่ ม ภ.พ.20 พร้อ มทั้ งรับ รองสำเนาถู ก ต้อ ง
(4.5) สำเนาหนังสื อรับรองตราประทับ ไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
/ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อ….

-4ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบใน ข้อ 1.7 (1)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผู้ ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้ บุคคลอื่นกระทำการแทนให้ แนบหนังสื อ
มอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หาก ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทัง้ รับรองสำเนาถูกต้อง
(4) บัญชีรายการซ่อมบำรุงระบบประปาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคางานโครง
การก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสร้างโครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง โรงนอน และห้องน้ำห้องส้วมทหาร
ประจำปีงบประมาณ 2564 ของ กองทัพน้อยที่ 3, กองพลทหารราบที่ 4 และ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4
ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย
(5) ใบเสนอราคา
(6) หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร
(7) หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สาขาก่อสร้าง จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
(8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้าง ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable
Document Format )
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.7 ( 2 )
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องยื่ นข้ อ เสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File ( Portable Document Format )
4.2 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอจะต้ องกรอกรายละเอี ยดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ 1.2
พร้อมจัดทำ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
/ราคาที่เสนอ....

-5ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่ เกิน 105 วัน
นับถัดจาก วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มณฑลทหารบกที่ 39 ให้เริ่มทำงาน
4.4 ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่ อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File ( Portable Document Format ) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอ
ราคาให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 39 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ 1.6 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ
1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่
เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา ของ มณฑลทหารบกที่ 39
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ น ราคาที่รวมภาษี มูล ค่ าเพิ่ ม และภาษี อื่น ๆ (ถ้ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
/5. หลักประกัน….

-65. หลักประกันการเสนอราคา ( ใช้สำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า
5,000,000.-บาท )
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน - บาท ( - )
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
5.2 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวีย นให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนั งสื อ ค้ ำประกั น ของบริ ษั ท เงิน ทุน หรือ บริษั ทเงิน ทุน หลั กทรัพย์ มาวางเป็น หลั กประกันการเสนอราคา
จะต้ อ งส่ งต้ น ฉบั บ เอกสารดั ง กล่ า วมาให้ มณฑลทหารบกที่ 39 ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งในวั น ที่
ระหว่างเวลา - น. ถึง - น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้ ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ บุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้
ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ
การประกวดราคา เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ ำสุดหรือได้คะแนนรวม
สูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 39
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา (price)
/6.2 การพิจาร....

-76.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณี ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ราคาการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ มณฑลทหารบกที่ 39
จะพิจารณาจาก ราคารวม
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้ องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิค หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ มณฑลทหารบกที่ 39 กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจพิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 มณฑลทหารบกที่ 39 สงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการ
ผ่อนผันในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ มณฑลทหารบกที่ 39
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ างไปจากเงื่อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง
เพิ่มเติมได้ มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว
ไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.6 มณฑลทหารบกที่ 39 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอ ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มณฑลทหารบกที่ 39 เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก หรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
มณฑลทหารบกที่ 39 จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนิน
/งานตามเอกสาร….

-8งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มณฑลทหารบกที่ 39
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ จาก มณฑลทหารบกที่ 39
6.7 ก่อนลงนามในสัญญา มณฑลทหารบกที่ 39 อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รั บการ
คัดเลือกมีผล ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือ สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
7. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
1.3 หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ มณฑลทหารบกที่ 39 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกัน สัญ ญาเป็ นจำนวนเงิน เท่ากับร้ อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ให้
มณฑลทหารบกที่ 39 ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
7.4 หนังสือค้ ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจ การเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุ รกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทยตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มณฑลทหารบกที่ 39 จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน 2 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 70% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด และได้หักคืนเงินล่วงหน้า
จ่ายร้อยละ 15 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมโรงประกอบเลี้ยงจุ 200 คน อาคารหมายเลข 552/35 ของ
กองทัพน้ อยที่ 3 และ ซ่อมโรงเลี้ย ง อาคารหมายเลข 201/18 ของ กองพลทหารราบที่ 4 เสร็จ เรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการ และสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็ นที่เรียบร้อย
ภายใน 74 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา ( ภายในวันที่....เดือน........พ.ศ. 2564 )
/งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)….

-9งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินร้อยละ 30% ของเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือ และได้หัก
คืนเงินล่วงหน้าจ่ายร้อยละ 15 จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมโรงเลี้ยงจุ 500 คน อาคารหมายเลข
422/34 ของ กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 เสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการ
และสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทำการตรวจรับมอบงานไว้เป็นที่เรียบร้อย ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันเริ่มงาน
ตามสัญญา ( ภายในวันที่......เดือน............พ.ศ. 2564 )
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
มณฑลทหารบกที่ 39 จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกำหนดค่าปรับ
เป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคางานจ้าง
10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ซึ่งได้ท ำสัญ ญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 1.3
หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี นับถัดจากวันที่ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งความชำรุดบกพร่อง
11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารในประเทศตามแบบดัง ระบุในข้อ 1.4 (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุ รกิจค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 39 ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของ
เงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เป็นราคารวม)
ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับ จ้างจะต้องวางหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือหนังสือ
ค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุร กิจ ค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้ง ชื่อเวียนให้ส่ว น
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโ ลมให้ใช้ต ามแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (2) มาวางไว้ต่อ
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
/ มณฑลทหารบกที่ 39….

- 10 มณฑลทหารบกที่ 39 จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
ดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
13.1 เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี 2564
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้รับอนุมัติเงินค่า
ก่อสร้างจากงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 แล้วเท่านั้น
13.2 เมื่อ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตก
ลงจ้างตามการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็ น ผู้ รับ จ้างจะต้องปฏิ บัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นั บ ตั้งแต่วัน ที่ผู้รับ จ้างสั่ งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้ นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศ ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มณฑลทหารบกที่ 39 จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี)รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
13.4 มณฑลทหารบกที่ 39 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่น ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ มณฑลทหารบกที่ 39 คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด
และ ผู้ยื่นข้อเสนอ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
13.6 มณฑลทหารบกที่ 39 อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียก ร้องค่าเสียหายใดๆ จาก มณฑลทหารบกที่ 39 ไม่ได้
/ (1) มณฑลทหารบกที่ 39….
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เพียงพอ ทีจ่ ะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(2) มี การกระทำที่เข้าลักษณะผู้ ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคั ดเลื อกมีผ ล
ประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ มณฑลทหารบกที่ 39 หรือ
กระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ 1.5 จะนำมาใช้ในกรณี
ที่ค่างาน ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลั กเกณฑ์ สู ต รและวิธีค ำนวณที่ใช้กับสั ญ ญาแบบปรับ ราคาได้ตามมติ
คณะรัฐ มนตรีเมื่อวัน ที่ 22 สิ งหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตาม
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สู ตรการปรับ ราคา (สู ตรค่า K) จะต้ องคงที่ ที่ ระดั บ ที่ ก ำหนดไว้ในวันแล้ วเสร็จ ตามที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สู ตรของทาง
ราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
15. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝี มือช่าง จากทางราชการหรือผู้มีวุฒิบัต รระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
16. งานนี้เป็นงานก่อสร้างควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานก่อสร้างในสาขา 3
งานก่อสร้าง โครงสร้างทั่วไป และให้ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว.123 ลง 27 ตุลาคม 2529 ดังนี้
16.1 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
จำนวน 1 คน
16.2 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายใน
จำนวน 1 คน
16.3 ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง)
จำนวน 1 คน
16.4 ช่างประปาและสุขภัณฑ์
จำนวน 1 คน
16.5 ช่างก่ออิฐ
จำนวน 1 คน
16.6 ช่างฉาบปูน
จำนวน 1 คน
ต้องมีกรรมกรทำงานประจำอย่างน้อย
จำนวน 10 คน
/17. การปฏิบัติตาม….
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ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือ กให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มณฑลทหารบกที่ 39 สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ได้รับการ คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทำสัญญากับ มณฑลทหารบกที่ 39 ไว้ชั่วคราว
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
พลตรี
11 มีนาคม 2564

