เรื่อง

ประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
ประกวดราคาจางงานซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว
หมายเลข 449/36 ของ กองทัพนอยที่ 3 ตามโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถว
นายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก ( ระยะที่ 2 ) ประจำปงบประมาณ 2565
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

กองทั พ บก โดย มณ ฑลทหารบกที่ 39 มี ค วามประสงค จ ะประกวดราคาจ า งงาน
ซ อ มปรั บ ปรุ ง เรื อ นแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครั ว หมายเลข 449/36 ของ กองทั พ น อ ยที่ 3
ดว ยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ราคากลางของงานกอ สรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปน เงิน ทั้งสิ้ น
1,327,000.- บาท ( หนึ่งลานสามแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถวน )
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคณ
ุ สมบัติ ดังตอไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุ นสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพบก
โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาการอันเปน การ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคาสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
/10. ผูยื่นขอเสนอ….

-210. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง ใน
วงเงินไมนอยกวา 663,500.-บาท ( หกแสนหกหมื่นสามพันหารอยบาทถวน ) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 เชื่อถือ
ผูยนื่ ขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคณ
ุ สมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในประกาศ และเอกสารประกวดราคา เวนแต
ในกรณีที่กิจการรวมคา ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจ การรวมคา ที่จดทะเบีย นเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจ การรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
11. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ( Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
12. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงิน แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
14. ผูยื่นขอเสนอตองมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไมต่ำกวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา อยางนอย 1 คน
ผูย นื่ ขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชำระเงินผานทางธนาคารกรุงไทย บัญชีกระแสรายวัน สาขาพิษณุโลก
เลขที่บัญชี 601 - 607 - 3067 ตั้งแตวันที่ 14 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 โดยดาวนโหลดเอกสาร
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลัง จากชำระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงวัน
เสนอราคา
/ ผูสนใจสามารถ….

-3ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.mtb39.com และ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 - 5524 - 5070 ตอ 73402 - 3 ในวันและเวลาราชการ
ผู ส นใจต อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดและขอบเขตของงาน
โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th
หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 17 มีนาคม 2565 โดย กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
จะชี้แ จงรายละเอี ย ดดังกลา วผ านทางเว็บ ไซต www.mtb39.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่
17 มีนาคม 2565
อนึ่ง การประกวดราคาจางฯ ครั้งนี้ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ยังไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ หรือเงินอื่นใดเพื่อใชดำเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกลาว
ประกาศ

ณ

วันที่

14 มีนาคม พ.ศ. 2565

พลตรี
( นพดล รอดกลาง )
ผูบ ัญชาการมณฑลทหารบกที่ 39
แผนกพลาธิการ
โทร 055 - 245070 ตอ 73402 - 3

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ E.1/2565
งานซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 449/36 ของ กองทัพนอยที่ 3
ตามโครงการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ของ กองทัพบก ( ระยะที่ 2 ) ประจำปงบประมาณ 2565
ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39
ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา มณฑลทหารบกที่ 39 มีความประสงค
จะประกวดราคา งานซอ มปรับ ปรุง เรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข 449/36 ของ
กองทั พ น อ ยที่ 3 โดยการประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส ณ ค า ยสมเด็ จ พระเอกาทศรถ ตำบลอรั ญ ญิ ก
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูมีผลประโยชนรว มกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
2. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
/2.5 ไมเปนบุคคล....

-22.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจ ัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
2.8 ไม เป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายอื่ น ที่ เข า ยื่ น ข อ เสนอให แ ก
มณฑลทหารบกที่ 39 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
2.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.10 ผูยื่ น ขอ เสนอต องมีผ ลงานกอ สรางประเภทเดี ยวกั น กับ งานที่ ป ระกวดราคาจ า ง
กอสรางในวงเงินไมนอยกวา 663,500.-บาท ( หกแสนหกหมื่นสามพันหารอยบาทถวน ) และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน ที่ มณฑลทหารบกที่ 39 เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจ ดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนาผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในประกาศ และเอกสารประกวดราคา
เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมขี อตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคาราย
ใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการ
ยื่นขอเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจ การรว มคา ที่จดทะเบียนเปน นิติบุค คลใหม” หมายความวา กิจ การรว มค าที่ จด
ทะเบียนเปนนิตบิ ุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2.11 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.12 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ( Electronic Government Procurement : e-GP ) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
/2.13 ผูยื่นขอเสนอ….

-32.13 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญ ญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
2.14 ผูยื่นขอเสนอตองมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไมต่ำกวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
อยางนอย 1 คน
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือ หางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสำเนา
บั ตรประจำตัวประชาชนของผูนั้ น สำเนาข อตกลงที่แสดงถึงการเขาเป นหุนสวน (ถามี ) สำเนาบัตรประจำตั ว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ไมเกิน 3 เดือน นับถึงวัน
ยื่นขอเสนอ พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(4.2) สำเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP (แบบ e-GP 03-0102) พรอม
ทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(4.3) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท พรอมทั้งรับรอง
สำเนาถูกตอง
(4.4) สำเนาทะเบี ย นภาษี มูล คา เพิ่ ม ภ.พ.20 พรอ มทั้งรับ รองสำเนาถู กตอ ง
(4.5) สำเนาหนังสือรับ รองตราประทับ ไมเกิน 3 เดือน นับถึงวันยื่นขอเสนอ
พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
/ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอ….

-4ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบใน ขอ 1.7 (1)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนั งสือ
มอบอำนาจ ซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หาก ผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5
(3) สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(4) บัญชีรายการซอมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน 10 ครอบครัว หมายเลข
449/36 ของ กองทั พ น อ ยที่ 3 โดยการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ณ ค า ยสมเด็ จ พระเอกาทศรถ
ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษี
ประเภทตางๆ รวมทั้งกำไรไวดวย
(5) ใบเสนอราคา
(6) หนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงานจากสภาวิศวกร
(7) หนังสือรับรองความรูความสามารถตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือ
แรงงาน สาขากอสราง จากคณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน
(8) บัญ ชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจั ดซื้อ
จัดจาง ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File ( Portable
Document Format )
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.7 ( 2 )
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู ยื่ น ข อ เสนอต องยื่ นข อ เสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐด ว ย
อิเล็กทรอนิกส ตามทีก่ ำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถกู ตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File ( Portable Document Format )
4.2 ผู ยื่ น ข อเสนอจะต องกรอกรายละเอี ยดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข อ 1.2
พรอมจัดทำ ใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เปนสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมลู คาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
/ราคาที่เสนอ....

-5ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน ตั้งแตวนั เสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 105 วั น
นับถัดจาก วันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรบั หนังสือแจงจาก มณฑลทหารบกที่ 39 ใหเริ่มทำงาน
4.4 กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐด วย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท
PDF File ( Portable Document Format ) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูร ับผิดชอบตรวจสอบความครบถวนถูกตอง
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอ
ราคาใหแก มณฑลทหารบกที่ 39 ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตาม
ขอ 1.6 (1) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย ื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือใน
ขณะที่มี การพิจารณาขอเสนอวามีผูยนื่ ขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ
1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาลงโทษ
ผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใช
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา ของ มณฑลทหารบกที่ 39
4.8 ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัตติ ามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเป น ราคาที่รวมภาษี มูลค าเพิ่ ม และภาษี อื่น ๆ (ถามี ) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดว ยแลว
(3) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ทีก่ ำหนด
(4) ผูย ื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(5) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทาความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
/5. หลักประกัน….

-65. หลักประกันการเสนอราคา ( ใชสำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจางกอสรางเกินกวา
5,000,000.-บาท )
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน - บาท ( - )
5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชำระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทำการ
5.2 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญ าตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของ ธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจาย หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนั งสือ ค้ำประกัน ของบริษั ท เงิน ทุน หรือ บริษั ทเงิน ทุน หลักทรัพย มาวางเปน หลักประกันการเสนอราคา
จะต อ งส งต น ฉบั บ เอกสารดั ง กล า วมาให มณฑลทหารบกที่ 39 ตรวจสอบความถู ก ต อ งในวั น ที่
ระหวางเวลา - น. ถึง - น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ำ
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาว
เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากำหนดใหเปนผูเ ขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ มณฑลทหารบกที่ 39 จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผู
ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ มณฑลทหารบกที่ 39 ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะ
การประกวดราคา เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวม
สูงสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวา ในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ 39
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา (price)
/6.2 การพิจารณา....

-76.2 การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณี ใช ห ลั ก เกณฑ ร าคาการพิ จ ารณาผู ช นะการยื่ น ข อ เสนอ มณฑลทหารบกที่ 39
จะพิจารณาจากราคารวม
6.3 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไม ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่ มณฑลทหารบกที่ 39 กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส อาจพิจารณาผอน
ปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
6.4 มณฑลทหารบกที่ 39 สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการ
ผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ มณฑลทหารบกที่ 39
(2) ไมกรอกชื่อผูยนื่ ขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
6.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพิ่มเติมได มณฑลทหารบกที่ 39 มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาว
ไมเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.6 มณฑลทหารบกที่ 39 ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอ ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน ของทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของ มณฑลทหารบกที่ 39 เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอ
จะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง มณฑลทหารบกที่ 39 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก หรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือ
มณฑลทหารบกที่ 39 จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อไดวาผูยนื่ ขอเสนอสามารถดำเนิน
/งานตามเอกสาร….

-8งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มณฑลทหารบกที่ 39
มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ จาก มณฑลทหารบกที่ 39
6.7 กอนลงนามในสัญญา มณฑลทหารบกที่ 39 อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสว นไดเสียกับผูยนื่ ขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือ สมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
7. การทำสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
1.3 หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับ มณฑลทหารบกที่ 39 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญ ญาเปนจำนวนเงินเทากับ รอยละ 5 ของราคาคาจางที่ป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให
มณฑลทหารบกที่ 39 ยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทาการ
7.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
7.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญ าตให
ประกอบกิจ การเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทยตามรายชื่อ บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ำประกันของ ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จ ะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผูช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
มณฑลทหารบกที่ 39 จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และ
คาใชจายทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน งานงวดเดียว ดังนี้
งานงวดเดียว เปนจำนวนเงินรอยละ 100% ของเงินคาจางทั้งหมด และไดหักคืน เงิน
ล ว งหน า จ ายรอ ยละ 15 จะจ ายให เมื่ อ ผู รับ จ า งได ท ำการซอ มปรับ ปรุงเรือ นแถวนายทหารประทวน 10
ครอบครัว หมายเลข 449/36 ของ กองทัพนอยที่ 3 เสร็จเรียบรอยถูกตอง ครบถวน สมบูรณตามรายการ และ
สัญญา และผูวาจางไดทำการตรวจรับมอบงานไวเปนที่เรียบรอย ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันเริ่มงานตาม
สัญญา ( ภายในวันที่....เดือน........พ.ศ. 2565 )
/9. อัตรา...

-99. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือจะกำหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
มณฑลทหารบกที่ 39 จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10.00 ของวงเงินของ
งานจางชวงนั้น
9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกำหนดคาปรับ
เปนรายวัน เปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจาง
10. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก สซึ่งไดทำสัญ ญาจางตามแบบดังระบุในขอ 1.3
หรือขอตกลงจางเปน หนังสือ แลวแตกรณี นับถัดจากวันที่ มณฑลทหารบกที่ 39 ไดรับมอบงาน โดยตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรบั แจงความชำรุดบกพรอง
11. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับ เงินลว งหนาในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคา
คาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม
แบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) ใหแก มณฑลทหารบกที่ 39 กอนการรับชำระเงินลวงหนานั้น
12. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 จะหักเงินจำนวนรอยละ - ของ
เงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ำกวา 6 เดือน
( สำหรับสัญญาที่เปนราคาตอหนวย ) หรือของคาจางทัง้ หมด ( สำหรับสัญญาทีเ่ ปนราคารวม )
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ำประกัน
ของธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในขอ 1.4 (2) หรือหนังสือ
ค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญ าตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยแ ละประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวีย นใหสว น
ราชการตา งๆ ทราบแลว โดยอนุโ ลมใหใชต ามแบบหนังสือ ค้ำประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (2) มาวางไวตอ
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 39 เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
มณฑลทหารบกที่ 39 จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
ดังกลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
/13. ขอสงวนสิทธิ…์ .

- 10 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
13.1 เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป 2565
การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ มณฑลทหารบกที่ 39 ไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากงบประมาณประจำปงบประมาณ 2565 แลวเทานั้น
13.2 เมื่อ มณฑลทหารบกที่ 39 ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และได
ตกลงจางตามการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรี วาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนำสิง่ ของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสัง่ หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญ าตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศ ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผู ยื่ น ข อ เสนอซึ่ ง มณฑลทหารบกที่ 39 ได คั ด เลื อ กแล ว ไม ไปทำสั ญ ญาหรื อ
ขอตกลง จางเปนหนังสือ ภายในเวลาที่กำหนดดังระบุไวในขอ 7 มณฑลทหารบกที่ 39 จะริบหลักประกันการ
ยืน่ ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจั ดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13.4 มณฑลทหารบกที่ 39 สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือ
แยงกันผูยื่น ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ มณฑลทหารบกที่ 39 คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด
และ ผูยื่นขอเสนอ ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
13.6 มณฑลทหารบกที่ 39 อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่น
ขอเสนอจะเรียก รองคาเสียหายใดๆ จาก มณฑลทหารบกที่ 39 ไมได
(1) มณฑลทหารบกที่ 39 ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแต ไม
เพียงพอ ที่จะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป
/13.5 (2) มีการกระทำ….

- 11 (2) มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับ การคัดเลือกมีผ ล
ประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก มณฑลทหารบกที่ 39 หรือ
กระทบ ตอประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความ
ในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
14. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนำมาใชในกรณี
ที่คางาน กอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคำนวณที่ใชกับ สัญ ญาแบบปรับ ราคาไดตามมติ
คณะรัฐ มนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูป ระกอบอาชีพ งานกอ สรางตาม
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับ ราคา (สู ตรคา K) จะตอ งคงที่ที่ร ะดับ ที่ ก ำหนดไวในวันแล วเสร็จ ตามที่
กำหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ มณฑลทหารบกที่ 39 ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทาง
ราชการที่ไดระบุในขอ 1.5
15. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อมณฑลทหารบกที่ 39 ไดคัดเลือกผูมสี ิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลง
จางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิ
เสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน ฝมือชาง จากทางราชการหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
16. งานนี้เปนงานกอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางในสาขา 3
งานกอสราง โครงสรางทั่วไป และใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0203/ว.123 ลง 27 ตุลาคม 2529 ดังนี้
16.1 ชางเชื่อมไฟฟา
1
คน
16.2 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายนอก 1
คน
16.3 ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง)
1
คน
16.4 ชางประปาและสุขภัณฑ
1
คน
16.5 ชางกออิฐ
1
คน
16.6 ชางฉาบปูน
1
คน
ตองมีกรรมกรทำงานประจำอยางนอย
12
คน
17. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับ จางตอง
ปฏิบัตติ ามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด
/ 18. การประเมินผล….

- 12 18. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
มณฑลทหารบกที่ 39 สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอ
ที่ไดรับการ คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทำสัญญากับ มณฑลทหารบกที่ 39 ไวชั่วคราว
มณฑลทหารบกที่ 39
พลตรี
14 มีนาคม 2565

