เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
เลขที่ 02/2562
งานจางซ)อมรั้วลวดหนามคลังสิ่งอุปกรณประเภท 5 ของ มณฑลทหารบกที่ 31
ตามประกาศ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31
ลงวันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2561
-----------------------------------------------กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31”
มีความประสงค'จะประกวดราคาจ)างซอมรั้วลวดหนามคลังสิ่งอุปกรณ'ประเภท 5 ของ มณฑลทหารบกที่ 31 ณ
คายจิรประวั ติ ตํา บลนครสวรรค'ออก อํ า เภอเมืองนครสวรรค' จังหวัด นครสวรรค' ด)ว ยวิธ ีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส' โดยมีข)อแนะนําและข)อกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว)ในระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส'
1.3 สัญญาจ)างทั่วไป
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินคาจ)างลวงหน)า
1.5 บทนิยาม
(1) ผู)ที่มีผลประโยชน'รวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันอยางเป?นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารกําหนดไว)ในระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส'
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร)างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร)างเป?นการเปOดเผยเพื่อให)ผู)ประสงค'จะยื่นข)อเสนอได)รู)ข)อมูลได)เทา
เทียมกันและเพื่อให)ประชาชนตรวจดูได))

-22. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไมเป?นบุคคลล)มละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
2.4 ไมเป?นบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นข)อเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไว)ชั่ วคราว เนื่ องจากเป? นผู) ที่ไมผานเกณฑ'การประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานของผู)ป ระกอบการตามระเบี ยบที่
รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพรในระบบเครื อ ขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไมเป?นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว)ในบัญชีรายชื่อผู)ทิ้งงานและได)แจ)งเวียนชื่อให)เป?นผู)ทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู)ทิ้งงานเป?นหุ)นสวน
ผู)จัดการ กรรมการผู)จัดการ ผู)บริหาร ผู)มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด)วย
2.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะต)องห)ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ)าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 ผู)เ สนอราคาต) องเป?น นิติบุ คคลและมี ผลงานกอสร)างประเภทเดียวกัน กับงานที่
ประกวดราคาจ)างในวงเงิ นไมน)อยกวา 500,000.- บาท (ห) าแสนบาทถ)วน) และเป?นผลงานที่เ ป?นคู สัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาด)วยระเบียบบริหารราชการสวนท)องถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให)มีฐานะเป?นราชการบริหารสวนท)องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 31 เชื่อถือ
2.8 เป?นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู)มีอาชีพรับจ)างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
ดังกลาว
2.9 ไมเป?น ผู)มีผ ลประโยชน'ร วมกัน กับ ผู)ยื่น ข)อ เสนอรายอื่น ที่เ ข)า ยื่น ข)อ เสนอให)แ ก
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' หรือไมเป?นผู)กระทําการ
อันเป?นการขัดขวางการแขงขันอยางเป?นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งนี้
2.10 ไมเป?นผู)ได)รับเอกสิทธิ์หรือความคุ)มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว)นแต
รัฐบาลของผู)ยื่นข)อเสนอได)มีคําสั่งให)สละเอกสิทธิ์และความคุ)มกันเชนวานั้น
ผู) ยื่ น ข) อเสนอที่ เ สนอราคาในรู ป แบบของ “กิ จ การรวมค) า ” ต) อ งมี คุณสมบั ติ ดั ง นี้
(1) กรณีที่กิจการรวมค)าได)จ ดทะเบีย นเป? นนิติ บุคคลใหม กิ จการรวมค)า จะต) องมี
คุณสมบัติครบถ)วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว)ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให)เสนอราคาในนาม
“กิ จ การรวมค) า ” สวนคุ ณสมบั ติ ด) า นงานกอสร) า ง กิ จ การรวมค) า ดั งกลาวสามารถนํ า ผลงานกอสร) า งของ
ผู)เข)ารวมค)ามาใช)แสดงเป?นผลงานกอสร)างของกิจการรวมค)าที่เข)าประกวดราคาได)

-3(2) กรณีที่กิจการรวมค)าไมได)จดทะเบียนเป?นนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่เข)ารวมค)าทุกรายจะต)องมีคุณสมบัติครบถ)วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว)ในเอกสารประกวดราคา เว)นแตในกรณี
ที่กิจการรวมค)าได)มีข)อตกลงระหวางผู)เข)ารวมค)าเป?นลายลักษณ'อักษรกําหนดให)ผู)เข)ารวมค)ารายใดรายหนึ่งเป?น
ผู)รับผิดชอบหลักในการเข)าเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพร)อมการยื่นข)อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส' กิจการรวมค)านั้นสามารถใช)ผลงานกอสร)างของ
ผู)เข)ารวมค)าหลักรายเดียวเป?นผลงานกอสร)างของกิจการรวมค)าที่ยื่นข)อเสนอได)
ทั้งนี้ “กิ จ การรวมค)า ที่ จดทะเบี ยนเป?น นิ ติบุ คคลใหม” หมายความวา กิ จ การรวมค)า ที่ จ ด
ทะเบียนเป?นนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการค)า กระทรวงพาณิชย'
2.11 ผู) ยื่ น ข) อ เสนอต) อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ) า งภาครั ฐ ด) ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส'
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.12 ผู)ยื่นข)อเสนอซึ่งได)รับการคัดเลือกเป?นคูสัญญาต)องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัด
จ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส' (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามที่ คณะกรรมการ ปปช. กําหนด
2.13 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องไมอยูในฐานะเป?นผู)ไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกต)องครบถ)วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ปปช. กําหนด
ผู)ยื่นข)อเสนอซึ่งได)รับคัดเลือกเป?นคูสัญญาต)องรับและจายเงินผานธนาคาร เว)นแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป?นเงินสดก็ได) ตามที่คณะกรรมการ ปปช.
กําหนด
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู)เสนอราคาจะต)องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร)อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส' โดยแยกเป?น 2 สวน คือ
3.1 ส)วนที่ 1 อย)างนอยตองมีเอกสารดังต)อไปนี้
(1) ในกรณีผู)เสนอราคาเป?นนิติบุคคล
(ก) ห)างหุ)นสวนสามัญหรือห)างหุ)นสวนจํากัด ให)ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ)นสวนผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง
(ข) บริ ษัทจํ า กั ด หรื อบริ ษัทมหาชนจํ า กั ด ให) ยื่ น สํ า เนาหนั งสื อรั บรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห'สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู)จัดการ ผู)มีอํานาจควบคุม (ถ)ามี) และบัญชีผู)ถือ
หุ)นรายใหญ (ถ)ามี) พร)อมรับรองสําเนาถูกต)อง

-4(2) ในกรณีผู)เสนอราคาเป?นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุ คคล ให)ยื่ น
สํา เนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู) นั้น สํ าเนาข)อตกลงที่แสดงถึ งการเข) าเป?น หุ)น สวน (ถ) ามี ) สํา เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนของผู)เป?นหุ)นสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู)เป?นหุ)นสวนที่มิได)ถือสัญชาติไทย พร)อม
ทั้งรับรองสําเนาถูกต)อง
(3) ในกรณีผู)ยื่นข)อเสนอเป?นผู)ยื่นข)อเสนอรวมกันในฐานะเป?นผู)รวมค)า ให)ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข)ารวมค)า และเอกสารตามที่ระบุไว)ใน (1) หรือ (2) ของผู)รวมค)าแล)วแตกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย'
(4.2) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(4.3) สําเนาทะเบียนบ)าน
(4.4) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จั ด จ) า งภาครั ฐ ด) ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ กส' ตามแบบในข) อ 1.6 (1) โดยไมต) องแนบในรู ป แบบ PDF (Portable
Document Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู) ผู) ยื่ น ข) อ เสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล' เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารสวนที่ 1
ครบถ)วน ถูกต)องแล)ว ระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส'จะสร)างบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบใน
ข)อ 1.6 (1) โดยให)ผู) ยื่ น ข) อเสนอไมต) องแนบบั ญ ชี เอกสารสวนที่ 1 ดั งกลาวในรู ป แบบ PDF (Portable
Document Format)
3.2 ส)วนที่ 2 อย)างนอยตองมีเอกสารดังต)อไปนี้
(1) ในกรณีที่ผู)ยื่นข)อเสนอมอบอํานาจให)บุคคลอื่นกระทําการแทนให)แนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปiตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู)มอบอํานาจและผู)รับอํานาจ ทั้งนี้
หากผู)รับมอบอํานาจเป?นบุคคลธรรมดาต)องเป?นผู)ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล)วเทานั้น
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสร)างพร)อมทั้งรับรองสําเนาถูกต)อง
(3) บัญชีรายการกอสร)าง หรือใบแจ)งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต)องแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ' คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไว)ด)วย
(4) แบบแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการ (บช.1)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได)ยื่นพร)อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส'ตามแบบในข)อ 1.7 (2) โดยไมต)องแนบในรูปแบบ PDF (Portable Document
Format)

-5ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู) ผู) ยื่ น ข) อ เสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล' เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารสวนที่ 1
ครบถ)วน ถูกต)องแล)ว ระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส'จะสร)างบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบใน
ข)อ 1.7 (2) โดยให) ผู) ยื่ น ข)อเสนอไมต) องแนบบั ญ ชี เ อกสารสวนที่ 2 ดั งกลาวในรู ป แบบ PDF (Portable
Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู)ยื่ นข) อเสนอต) องยื่ นข) อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัด ซื้อจั ดจ) า งภาครั ฐด) ว ย
อิเล็กทรอนิกส'ตามที่กําหนดไว)ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต)อง
กรอกข)อความให)ถูกต)องครบถ)วน พร)อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู)ยื่นข)อเสนอโดยไม
ต)องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF (Portable Document Format)
4.2 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข)อ 1.2
พร)อมทั้งจัดทําใบแจ)งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสร)างให)ครบถ)วน
ในการเสนอราคาให)เสนอราคาเป?นเงินบาทและเสนอราคาได)เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว)ท)ายใบเสนอราคาให)
ถูกต)อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต)องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ)าตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให)ถือ
ตัวหนังสือเป?นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใช)จายทั้งปวงไว)แล)ว
ราคาที่เสนอจะต)องเสนอกําหนดยืนราคาไมน)อยกวา 180 วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู)ยื่นข)อเสนอต)องรับผิดชอบราคาที่ตนได)เสนอไว)และจะถอนการเสนอราคามิได)
4.3 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสร)างแล)วเสร็จไมเกิน 105 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือจากวันที่ได)รับหนังสือแจ)งจาก กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ให)เริ่ม
ทํางาน
4.4 กอนเสนอราคา ผู)ยื่นข)อเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให)ถี่ถ)วนและเข)าใจเอกสารประกวดราคาจ)างอิเล็กทรอนิกส'ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ)างอิเล็กทรอนิกส'
4.5 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องยื่นข)อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐด)วย
อิเล็กทรอนิกส'ในวันที่ 13 ธันวาคม 2561 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให)
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐด)วยอิเล็กทรอนิกส'เป?นเกณฑ'
เมื่อพ)นกําหนดเวลายื่นข)อเสนอและเสนอราคาแล)ว จะไมรับเอกสารการยื่นข)อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

-64.6 ผู)ยื่นข)อเสนอต)องจัดทําเอกสารสําหรับใช)ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล'เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู)ยื่นข)อเสนอต)องเป?นผู)รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ)วนถูกต)อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล)วจึงสงข)อมูล (Upload)
เพื่อเป?นการเสนอราคาให)แกกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ผานทางระบบจัดซื้อจัดจ)างภาครัฐด)วย
อิเล็กทรอนิกส'
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู)ยื่นข)อเสนอแตละรายวาเป?นผู)ยื่นข)อเสนอที่มีผลประโยชน'รวมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอื่นตามข)อ
1.5 (1) หรือไม หากปรากฏวาผู)ยื่นข)อเสนอรายใดเป?นผู)ยื่นข)อเสนอที่มีผลประโยชน'รวมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอื่น
คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผู)ยื่นข)อเสนอราคาที่มีผลประโยชน'รวมกันนั้นออกจากการเป?นผู)ยื่นข)อเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'วากอน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาข)อเสนอ มีผู)ยื่นข)อเสนอรายใดกระทําอันเป?นการขัดขวางการแขงขันอยางเป?น
ธรรมตามข)อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป?นการขัดขวางการแขงขันอยางเป?นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู)ยื่นข)อเสนอรายนั้นออกจากการเป?นผู)ยื่นข)อเสนอ และกองทัพบก โดย มณฑล
ทหารบกที่ 31 จะพิจารณาลงโทษผู)ยื่นข)อเสนอดังกลาวเป?นผู)ทิ้งงาน เว)นแตมณฑลทหารบก จะพิจารณาเห็นวา
ผู)ยื่นข)อเสนอรายนั้น ได)วาผู)เสนอราคารายนั้น มิใชเป?นผู)ริเริ่มให)มีการกระทําดังกลาวและได)ให)ความรวมมือเป?น
ประโยชน'ตอการพิจารณาของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31
4.8 ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว)ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
(2) ราคาที่เ สนอจะต)องเป?น ราคาที่ รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ)า มี) รวม
คาใช)จายทั้งปวงไว)ด)วยแล)ว
(3) ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องลงทะเบียนเพื่อเข)าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(4) ผู)ยื่นข)อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล)วไมได)
(5) ผู)ยื่นข)อเสนอต)องศึกษาและทําความเข)าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด)วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว)ในเว็บไซต' www.gprocurement.go.th
5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
5.1 การพิจารณาผลการยื่นข)อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ครั้งนี้ กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 31 จะพิจารณาตัดสินโดยใช)ราคา
5.2 การพิจารณาผู)ชนะการยื่นข)อเสนอ
กรณีใช)หลักเกณฑ'ราคาในการพิจารณาผู)ชนะการยื่นข)อเสนอ กองทัพบก โดย มณฑล
ทหารบกที่ 31 จะพิจารณาจากราคารวม

-75.3 หากผู) ยื่ น ข) อ เสนอรายใดมี คุ ณสมบั ติ ไมถู กต) องตามข) อ 2 หรื อยื่ น หลั ก ฐานการยื่ น
ข)อเสนอไมถูกต)อง หรือไมครบถ)วนตามข)อ 3 หรือยื่นข)อเสนอไมถูกต)องตามข)อ 4 แล)ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะไมรับพิจารณาราคาของผู)ยื่นข)อเสนอรายนั้น เว)นแตผู)ยื่นข)อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ)างไมครบถ)วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 กําหนดไว)ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส' ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําให)เกิดการได)เปรียบเสียเปรียบตอผู)ยื่น
ข)อเสนอรายอื่น หรือเป?นผิดพลาดเล็กน)อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผู)ยื่นข)อเสนอรายนั้น
5.4 กองทั พ บก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 สงวนสิ ท ธิ์ ไ มพิ จ ารณาข) อ เสนอของผู) ยื่ น
ข)อเสนอโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่ อ ผู) ยื่ น ข) อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู) รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส'ทางระบบจัดซื้อจัดจ)างอิเล็กทรอนิกส' หรือบัญชีรายชื่อผู)ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
ทางระบบจัดซื้อจัดจ)างด)วยอิเล็กทรอนิกส'ของ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31
(2) ไมกรอกชื่อผู)ยื่นข)อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ)างด)วย
อิเล็กทรอนิกส'
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'
ที่เป?นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให)เกิดการได)เปรียบเสียเปรียบระหวางผู)ยื่นข)อเสนอรายอื่น
5.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'หรือ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 มีสิทธิให)ผู)ยื่นข)อเสนอ
ชี้แจงข)อเท็จจริงเพิ่มเติมได) กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 มีสิทธิที่จะไมรับข)อเสนอ ไมรับราคา หรือไม
ทําสัญญา หากข)อเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกต)อง
5.6 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ทรงไว)ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได) และอาจพิจารณาเลือกจ)างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'โดยไมพิจารณาจัดจ)างเลยก็ได) สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน'ของทางราชการเป?นสําคัญ และให)ถือวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย มณฑล
ทหารบกที่ 31 เป?นเด็ดขาด ผู)ยื่นข)อเสนอจะเรียกร)องคาใช)จาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได) รวมทั้ง กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 31 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'และลงโทษผู)ยื่นข)อเสนอเป?นผู)ทิ้งงาน
ไมวาจะเป?นผู)ยื่นข)อเสนอที่ได)รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได)วา การยื่นข)อเสนอกระทําการโดย
ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป?นเท็จ หรือใช)ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป?นต)น

-8ในกรณีที่ผู)ยื่นข)อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได)วาไมอาจ
ดํ า เนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส' ไ ด) คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส'หรือ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 จะให)ผู)ยื่นข)อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให)
เชื่อได)วาผู)ยื่นข)อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ให)เสร็จสมบูรณ' หากคําชี้แจง
ไมเป? น ที่รั บ ฟr งได) กองทั พบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 มี สิทธิ ที่จ ะไมรั บ ข) อเสนอหรื อไมรับ ราคาของผู) ยื่ น
ข)อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู)ยื่นข)อเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกร)องคาใช)จายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 31
5.7 กอนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' หากปรากฏวามีการกระทําที่เข)าลักษณะผู)ยื่นข)อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือ
ที่ได)รับการคัดเลือกมีผลประโยชน'รวมกัน หรือมีสวนได)สวนเสียกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขัน
อยางเป?นธรรม หรือสมยอมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอื่น หรือเจ)าหน)าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
6. การทําสัญญาจางก)อสราง
ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'จะต)องทําสัญญาจ)างตามแบบสัญญา ดังระบุในข)อ
1.3 หรือทําข)อตกลงเป?นหนังสือกับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได)รับ
แจ)ง และจะต)องวางหลักประกันสัญญาเป?นจํานวนเงินเทากับร)อยละ 5 (ร)อยละห)า) ของราคาคาจ)างที่ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส' ให) กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ยึดถือไว)ในขณะทําสัญญาโดยใช)หลักประกันอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คหรือดราฟท'ที่ธนาคารสั่งจ)ายใหแก) กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ซึ่งเป?น
เช็คหรือดราฟท'ลงวันที่ที่ใช)เช็คหรือดราฟท'นั้น ชําระตอเจ)าหน)าที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
6.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในข)อ 1.4 (2) หรือจะเป?นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส'ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ใหทําหนังสือค้ําประกันไวต)อ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31
6.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย'ที่ได)รับอนุญาตให)
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย'และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจ)งเวียนให)ทราบ โดยอนุโลมให)ใช)ตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข)อ 1.4 (2)
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลั กประกั น นี้ จ ะคื น ให) โดยไมมี ด อกเบี้ ย ภายใน 15 วั น นั บ ถั ด จากวั น ที่ ผู) ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส' (ผู)รับจ)าง) พ)นจากข)อผูกพันตามสัญญาจ)างแล)ว

-97. ค)าจางและการจ)ายเงิน
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 จะจายคาจ)างซึ่งได)รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจน
ภาษีอื่นๆ และคาใช)จายทั้งปวงแล)ว โดยถือราคาเหมารวมเป?นเกณฑ' และกําหนดการจายเงินเป?น 1 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 (งานงวดเดีย ว) จํ านวนเงิน ร)อยละ 100 ของคาจ)า งทั้ งหมด โดยผู)ว าจ) า ง
จายเงิน ลวงหน)าให)กับผู)รับ จ)างอัตราร)อยละ 15 และผู)วาจ)า งจะจายเงินให)กับผู)รับ จ)างอีกอัตราร)อยละ 85
จะจายให)เ มื่อ ผู )รับ จ)า งได)ทํา การซอมรั ้ว ลวดหนามคลัง สิ่ง อุป กรณ'ป ระเภท 5 และอาคารคลัง กระสุน
หมายเลข 81/01 ของ มณฑลทหารบกที่ 31 เสร็จเรียบร)อยถูกต)อง ครบถ)วน สมบูรณ' ตามรายการและสัญญา
และผู)วาจ)างได)ทําการตรวจรับมอบงานไว)เป?นการถูกต)องเรียบร)อยแล)ว ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันที่ลงนาม
ในสัญญา
8. อัตราค)าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ)างแนบท)ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'นี้ หรือข)อตกลง
จ)างเป?นหนังสือจะกําหนด ดังนี้
8.1 กรณีที่ผู)รับจ)างนํางานที่รับจ)างไปจ)างชวงให)ผู)อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมได)รับอนุญาต
จากกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝuาฝvนดังกลาวเป?นจํานวนร)อยละ 10
ของวงเงินคาจ)างชวงนั้น
8.2 กรณีที่ผู)รับจ)างปฏิบัติผิดสัญญาจ)างกอสร)าง นอกเหนือจากข)อ 8.1 จะกําหนดคาปรับ
เป?นรายวันเป?นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร)อยละ 0.10 ของราคางานจ)าง
9. การรับประกันความชํารุดบกพร)อง
ผู)ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'ซึ่งได)ทําสัญญาจ)างตามแบบดังระบุในข)อ 1.3 หรือ
ข)อตกลงจ)างเป?นหนังสือแล)วแตกรณี จะต)องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจ)างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมน)อยกวา 2 ปw (สองปw) นับถัดจากวันที่มณฑลทหารบกได)รับมอบงาน โดยต)องรีบจัดการซอมแซมแก)ไขให)ใช)การ
ได)ดีดังเดิมภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได)รับแจ)งความชํารุดบกพรอง
10. การจ)ายเงินล)วงหนา
ผู)เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหน)า ในอัตราไมเกินร)อยละ 15 (สิบห)า) ของราคา
คาจ)างทั้งหมดแตทั้งนี้จะต)องสงมอบหลักประกันเงินลวงหน)า เป?นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข)อ 1.4 (3) หรือหนังสือค้ําประกันบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทยหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย'ที่ได)รับอนุญาตให)ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย'และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได)แจ)งชื่อเวียนให)สวนราชการตาง ๆ
ทราบแล)ว โดยอนุโลมให)ใช)ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข)อ 1.4 (3) ให)แกมณฑลทหารบกกอนการรับ
ชําระเงินลวงหน)านั้น

- 10 11. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจ)างสําหรับงานจ)างครั้งนี้ ได)มาจากเงินงบประมาณประจําปw พ.ศ. 2562
การลงนามในสัญญาจะกระทําได)ตอเมื่อ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31
ได)รับอนุมัติเงินคากอสร)างจากเงินงบประมาณประจําปw พ.ศ. 2562 แล)วเทานั้น
11.2 เมื่อกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ได)คัดเลือกผู)ยื่นข)อเสนอรายใดให)เป?น
ผู)รับจ)าง และได)ตกลงจ)างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'แล)ว ถ)าผู)รับจ)างจะต)องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ)างดั งกลาวเข)า มาจากตางประเทศ และของนั้นต) องนํ าเข)า มาโดยทางเรือในเส)น ทางที่ มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถให)บริการรับขนได)ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู)ยื่นข)อเสนอซึ่งเป?นผู)รับจ)าง
จะต)องปฏิบัติตามกฎหมายวาด)วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ) ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กลาวเข) า มาจากตางประเทศตอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย'นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผู)รับจ)างสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เว)นแต
เป?นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว)นให)บรรทุกโดยเรืออื่นได)
(2) จัดการให)สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เว)นแตจะได)รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย'
นาวีให)บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะต)องได)รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป?นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว)นให)บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู)รับจ)างจะต)องรับผิดตามกฎหมายวาด)วย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
11.3 ผู)ยื่นข)อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ได)คัดเลือกแล)ว ไมไปทํา
สัญญาหรือข)อตกลงภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไว)ในข)อ 7 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 จะพิจารณาให)
เป?นผู)ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาด)วยการจัดซื้อจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
11.4 กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 สงวนสิทธิ์ที่จะแก)ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ข)อกําหนดในแบบสัญญาหรือข)อตกลงจ)างเป?นหนังสือให)เป?นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ)ามี)
11.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท)ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส'นี้ มีความขัดแย)ง
หรือแย)งกัน ผู)ยื่น ข)อเสนอจะต)องปฏิบัติ ตามคํ าวินิจ ฉัยของกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 คําวิ นิจฉั ย
ดังกลาวให)ถือเป?นที่สุด และผู)ยื่นข)อเสนอไมมีสิทธิเรียกร)องคาใช)จายใดๆ เพิ่มเติม
11.6 กองทั พบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 อาจประกาศยกเลิกการจั ด จ) า งในกรณี
ตอไปนี้ได) โดยที่ผู)ยื่นข)อเสนอจะเรียกร)องคาใช)เสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ไมได)

- 11 (1) กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ไมได)รับการจัดสรรเงินที่จะใช)ในการจัด
จ)างหรือได)รับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจ)างครั้งนี้ตอไป
(2) มี การกระทํ า ที่ เ ข) า ลั กษณะผู) ยื่ น ข) อเสนอที่ ช นะการจั ด จ) า งหรื อที่ ได) รั บ การ
คัดเลือกมีผลประโยชน'รวมกัน หรือมีสวนได)สวนเสียกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเป?น
ธรรมหรือสมยอมกันกับผู)ยื่นข)อเสนอรายอื่น หรือเจ)าหน)าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(3) การทํ าการจัด จ)า งครั้ งตอไปอาจกอให)เ กิดความเสี ยหายแกกองทัพบก โดย
มณฑลทหารบกที่ 31 หรือกระทบตอประโยชน'สาธารณะ
(4) กรณีอื่นใดในทํานองเดียวกับ (1) (2) และ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาด)วยการจัดซื้อจัดจ)างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
12. มาตรฐานฝKมือช)าง
เมื่อกองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ได)คัดเลือกผู)ยื่นข)อเสนอรายใดให)เป?นผู)รับจ)าง
และได)ตกลงจ)างกอสร)างตามประกาศนี้แล)ว ผู)ยื่นข)อเสนอจะต)องตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสร)างดังกลาว ผู)ยื่น
ข) อเสนอจะต) องมี และใช) ผู) ผ านการทดสอบมาตรฐานฝw มือชางหรื อ ผู) ผ านการทดสอบมาตรฐานฝw มือชางจาก
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบฝwมือแรงงานสถาบันของทางราชการอื่นและสถาบันเอกชนที่ทาง
ราชการรับรอง หรือผู)มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
ให)เข)ารับราชการได) ในอัตราไมต่ํากวาร)อยละ 5 ของแตละสาขาชางแตจะต)องมีจํานวนชางอยางน)อย 1 คน ในแต
ละสาขาชาง ดังตอไปนี้
12.1 ชางกอสร)าง
จํานวน 1 คน
12.2 ชางปูน
จํานวน 1 คน
12.3 ชางไม)
จํานวน 1 คน
และกรรมกรทํางานประจําวันอยางน)อยวันละ 3 คน/วัน
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร)า ง ผู)ยื่นข)อเสนอที่ได)รั บการคัดเลื อกให)เป?นผู) รับจ)างต)อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ'ที่กฎหมายและระเบียบได)กําหนดไว)โดยเครงครัด

- 12 14. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล)วเสร็จตามสัญญา
ของผู)ยื่นข)อเสนอที่ได)รับการคัดเลือกให)เป?นผู)รับจ)างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู)ประกอบการ
ทั้ ง นี้ หากผู) ยื่ น ข) อ เสนอที่ ไ ด) รั บ การคั ด เลื อ กไมผานเกณฑ' ที่ กํ า หนดจะถู ก ระงั บ การยื่ น
ข)อเสนอหรือทําสัญญากับ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 ไว)ชั่วคราว

กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31
3 ธันวาคม 2561

แผนกพลาธิการ
โทร. 056255354 ตอ 31047

ตรวจถูกต)อง
(ลงชื่อ) พันโท มารุต ฉัตรปราโมทย'
( มารุต ฉัตรปราโมทย' )
รองหัวหน)ากองสงกําลังบํารุงมณฑลทหารบกที่ 31 รักษาราชการแทน
พลาธิการมณฑลทหารบกที่ 31
3 /ธันวาคม/2561

