ประกาศกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
เรื่อง ประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน
ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ มณฑลทหารบกที่ 39
และหน่วยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก (แผนจัดหาที่ 1) ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ด้วย กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีความประสงค์จะประกวดราคางานซ่อมแซมอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ มณฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยในพื้นที่ จังหวัด
พิษณุโลก (แผนจัดหาที่ 1) ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ของ กองพลทหารราบที่ 4, มณฑลทหารบกที่ 39,
โรงพยาบาลค่ ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช, กองพั นทหารเสนารั กษ์ ที่ 4, กองพั นส่ งก าลั งและบริ การที่ 23
กองบัญชาการช่วยรบที่ 3, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4, กองพลาธิการกองพลทหารราบที่ 4,
กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ 4 และ กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซ่อมปรับปรุงฯ ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 7,982,400.-บาท
( เจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน )
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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-210. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน กับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไม่
เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,991,200.-บาท ( สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่ว มค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวด ราคา เว้นแต่
ในกรณีทกี่ ิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่ าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่ว มค้าที่ จ ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic
Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง
12. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
14. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา
อย่างน้อย 1 คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา
และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้เสนอราคาต้องมีช่าง
สาขา ก่อสร้าง อย่างน้อย 2 คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการ
ส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000.-บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ถึง
วันที่ 7 มกราคม 2562 โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจั ดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภาย
หลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mtb39.com และ www.gprocurement.go.th
หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 - 5524 - 5070 ต่อ 73402 - 3 ในวันและเวลาราชการ
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-3ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบ
ถามมายัง กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ผ่านทางอีเมล์ Jtb05jtb05@hotmail.com หรือช่องทาง
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดย กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.mtb39.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
28 ธันวาคม 2561
อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ยังไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ หรือเงินอื่นใดเพื่อใช้ดาเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศ

ณ

วันที่

20

ธันวาคม พ.ศ. 2561

พันเอก
( นพดล รอดกลาง )
รองผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 39 ทาการแทน
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39
แผนกพลาธิการ
พ.ท.
จ.ส.อ. อาคม รุ่งเรือง
พ.อ.
พ.อ.
พ.อ.

ร่าง
พิมพ์/ทาน
ตรวจ
ตรวจ
ตรวจ

ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61
ธ.ค. 61

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E.1/2562
งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน
ประจาปีงบประมาณ 2562 ของ มณฑลทหารบกที่ 39
และหน่วยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก ( แผนจัดหาที่ 1 ) ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39”
มีความประสงค์จะประกวดราคา งานซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และการที่ดิน ประจาปีงบประมาณ 2562
ของ มณฑลทหารบกที่ 39 และหน่วยในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก (แผนจัดหาที่ 1) ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
จ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตาบลบ้านคลอง อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
2. คุณสมบัติของผูย้ ื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
/2.7 เป็นนิติบุคคล....

-22.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.8 ไม่เป็ นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ไม่เกิน 5 ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,991,200.-บาท ( สามล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน ) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณี ที่ กิจ การร่ ว มค้า ได้จ ดทะเบีย นเป็ นนิ ติ บุค คลใหม่ กิ จการร่ ว มค้ าจะต้อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ
ราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่
ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวด
ราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วม
ค้ารายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถ
ใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.11 ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอต้ องลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อจั ด จ้ างภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
2.14 ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรโยธา
อย่างน้อย 1 คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา
และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561 ผู้เสนอราคาต้องมีช่าง
สาขา ก่อสร้าง อย่างน้อย 2 คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการ
ส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561
/ 3. หลักฐาน.....
การ…..

-33. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือ ห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
( ถ้ามี ) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable Document
Format )
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ 1.7 (1)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูป PDF File ( Portable Document Format )
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงาน และราคางานซ่อมแซมอาคาร
สิ่ ง ปลู ก สร้ า ง และการที่ดิ น ประจ าปี ง บประมาณ 2562 ของ มณฑลทหารบกที่ 39 และหน่ ว ยในพื้ น ที่
จังหวัดพิษณุโลก (แผนจัดหาที่ 1) ในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุอุปกรณ์
ค่าแรง ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(5) ใบเสนอราคา
(6) หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร และต้องมีบัตรประกันสังคมกับ
ทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561
(7) หนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน สาขาก่อสร้าง จากคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทาง
นิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือสาเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบสาหรับค่าจ้างเดือน พฤศจิกายน 2561
/ (8) บัญชีเอกสาร.....

-4(8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (2) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable Document
Format )
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ตามแบบในข้อ 1.7 (2)
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูป PDF File ( Portable Document Format )
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ นข้ อเสนอต้ องยื่ นข้ อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบ ใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File ( Portable Document Format )
4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ 1.2
พร้อมจัดทาใบแจ้งปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้องทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 120 วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 39 ให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนการเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ระหว่าง 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู้ยื่นเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File ( Portable Document Format ) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ว จึงส่งข้อมูล (Upload ) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออื่น ตามข้อ
1.6 (1) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนออื่น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
/หากปรากฏต่อ.....
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มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพบก โดยมณฑลทหารบกที่ 39
จะพิจ ารณาเห็นว่าผู้ยื่ นข้อเสนอรายนั้ น มิใช่เป็นผู้ ริเริ่มให้ มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้อ งเป็ น ราคาที่ รวมภาษีมู ล ค่า เพิ่ ม และภาษี อื่ นๆ (ถ้ ามี ) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ห ลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 399,120.-บาท
( สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน )
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ดหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
5.2 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้น ฉบั บ เอกสารดังกล่ าวมาให้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
15 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
/ ทั้งนี้ “กิจการ.....
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ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะคืนให้ผู้
ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ
ราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ ยื่นข้อเสนอ
ได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาจาก ราคารวม
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อาจพิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ป รากฏชื่อผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้น ในบัญชี รายชื่อ ผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ยดแตกต่า งไปจากเงื่ อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
ชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่
ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.6 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
/ เป็นเด็ดขาด.....

-7เป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็น ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ ถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ ยื่ น ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ด้ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทา
ให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ ยื่นข้อ
เสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิ เรียกร้องค่าใช้จ่ายหรื อค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 39
6.7 ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ
ส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
7. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 1.3
หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและ
จะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็ดหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ ดราฟท์
นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด ราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ( ผู้รับจ้าง ) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะจ่ายค่าจ้างโดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 จานวนเงินร้อยละ 34% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
ซ่อมโรงทหาร จุ 90 คน อาคารหมายเลข 458/40, ซ่อมศาลทหารมาตรฐาน อาคารหมายเลข 353/28, ซ่อมโรงรถ
อาคารหมายเลข 98/01, ซ่อมเรือนรับรองสีวะรา อาคารหมายเลข 6/20 ของ มณฑลทหารบกที่ 39, ซ่อมโรงทหาร
/ อาคารหมายเลข.....

-8อาคารหมายเลข 243/23, ซ่อมโรงประกอบอาหาร อาคารหมายเลข 239/23 ของ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จ พระนเรศวรมหาราช, ซ่อมอาคารกองร้อย (ชั้นบน) อาคารหมายเลข 39/20 และ ซ่อมห้องน้า - ห้องส้วม อาคาร
หมายเลข 40/20 ของ กองพันทหารสารวัตรที่ 31 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการและ
สัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 41 วัน นับถัดจากวัน
เริ่มงานตามสัญญา (ภายในวันที่.......เดือน............พ.ศ........)
งวดที่ 2 จานวนเงินร้อยละ 46% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้ างได้ทาการ
ซ่อมโรงรถ อาคารหมายเลข 238/05 ของ กองพันทหารสารวัตรที่ 31, ซ่อมโรงทหาร อาคารหมายเลข 68/84,
ซ่อมบ้ านพักชั้น นายพัน อาคารหมายเลข 136/97, ซ่อมห้ องส้ วม 12 ที่นั่ง อาคารหมายเลข 67/84 ของ
กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4, ซ่อมโรงเก็บรถยนต์ อาคารหมายเลข 192/34, ซ่อมบ้านพักชั้นนายพัน
อาคารหมายเลข 63/68 ของ กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4, ซ่อมอาคาร กองบังคับการกอง
ทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่ 4 อาคารหมายเลข 447/40 และ ซ่อมโรงทหารจุ 100 คน อาคารหมายเลข
178/05 ของ กองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่ 4 เสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการ
และสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ให้แล้วเสร็จภายใน 96 วัน นับถัด
จากวันเริ่มงานตามสัญญา ( ภายในวันที่........เดือน.........พ.ศ............. )
งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จานวนเงินร้อยละ 20% ของเงินค่าจ้างทั้งหมด จะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทาการซ่อมห้องส้วม อาคารหมายเลข 182/05 ของ กองทหารพลาธิการกองพลทหารราบที่ 4, ซ่อมโรงทหาร
อาคารหมายเลข 183/97, ซ่อมโรงรถ อาคารหมายเลข 186/00, ซ่อมโรงเลี้ยงจุ 500 คน อาคารหมายเลข 201/18,
ซ่ อ มโรงประกอบเลี้ ย ง อาคารหมายเลข 185/18 ของ กองร้ อ ยกองบั ญ ชาการ กองพลทหารราบที่ 4,
ซ่อมโรงทหาร อาคารหมายเลข 74/20 ของ กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ 4, ซ่อมอาคาร กองบังคับการ
กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 4 อาคารหมายเลข 70/20 ของ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ 4 และ ซ่อมคลังเก็บน้ามัน
อุปกรณ์ อาคารหมายเลข 374/12 ของ กองพันส่งกาลัง และบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 เสร็จเรียบร้อย
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ตามรายการและสัญญา และผู้ว่าจ้างได้ทาการตรวจรับมอบงานไว้เป็นการถูกต้องแล้ว
ให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตามสัญญา ( ภายในวันที่........เดือน...........พ.ศ............)
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
9.1 กรณีผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10.00
ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกาหนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.09 ของราคางานจ้าง
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3
หรื อข้ อตกลงจ้ า งเป็ น หนั งสื อแต่กรณี จะต้องรับประกัน ความช ารุดบกพร่อ งของงานจ้างที่เกิด ขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 โดยรับมอบงาน โดยต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
/11. การจ่ายเงิน…..

-911. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิ เสนอขอรับเงินล่ว งหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) ให้แก่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ก่อนการรับชาระ
เงินล่วงหน้านั้น
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะหักเงินจานวนร้อยละ - ของ
เงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ากว่า 6 เดือน
(สาหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือของค่าจ้างทั้งหมด (สาหรับสัญญาที่เป็นราคารวม)
ผู้รับ จ้างมีสิทธิที่จ ะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือหนังสือ
ค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิช ย์และประกอบธุรกิจ ค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่ว น
ราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโ ลมให้ใช้ต ามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใ นข้อ 1.4 (2) มาวางไว้ต่อ
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้าประกัน
ของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย
13. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
13.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2562
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้รับ
อนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
13.2 เมื่อ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้าง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของเข้ามาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ ยื่นข้อเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
/13.3 ผู้ยื่นข้อเสนอ.....

- 10 13.3 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทา
สัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
จะริบหลักประกั นการยื่ นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ ออกหนังสือค้าประกัน การยื่นข้อเสนอทันที และอาจ
พิ จ ารณาเรี ย กร้ อ งให้ ช ดใช้ ค วามเสี ย หายอื่ น (ถ้ า มี ) รวมทั้ ง จะพิ จ ารณาให้ เ ป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13.4 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกันผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 คาวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นทีส่ ุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
13.6 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้
โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ไม่ได้
(1) กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้าง
หรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งต่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่ น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
สมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(3) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 39 หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ
14. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุไว้ในข้อ 1.5 จะนามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ได้ขยายอออกไป โดยจะใช้สูตรของ
ทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5
15. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อมณฑลทหารบกที่ 39 ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จากทางราชการหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
/16. งานนี้เป็นงาน…..

- 11 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 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายนอก 1
คน
16.3 ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง)
1
คน
16.4 ช่างประปาและสุขภัณฑ์
1
คน
16.5 ช่างก่ออิฐ
1
คน
16.6 ช่างฉาบปูน
1
คน
ต้องมีกรรมกรทางานประจาอย่างน้อย
20
คน
17. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
18 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา
ของผู้ยื่นข้องเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่ นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลื อกไม่ผ่ านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ไว้ชั่วคราว

มณฑลทหารบกที่ 39
พันโท
20 ธันวาคม 2561

