เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
เลขที่ 01/2561
การจางซ"อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสรางของ มณฑลทหารบกที่ 31
ตามประกาศมณฑลทหารบกที่ 31
ลงวันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
-----------------------------------------------มณฑลทหารบกที่ 31 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มณฑลทหารบก” มีความประสงค#จะประกวดราคา
จ&างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#งานจ&างซอมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร&างของ มณฑลทหารบกที่ 31
โดยมีข&อแนะนําและข&อกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาจ&าง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาจ&างลวงหน&า
1.5 บทนิยาม
(1) ผู&ประสงค#จะเสนอราคาหรือผู&มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป;นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.7 รายละเอียดการีคํานวณราคากลางงานกอสร&างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสร&างเป;นการเปKดเผยเพื่อให&ผู&ประสงค#จะยื่นข&อเสนอได&รู&ข&อมูลได&เทา
เทียมกันและเพื่อให&ประชาชนตรวจดูได&)
1.8 กฎเกณฑ#ในการประกวดราคาจ&างด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#
1.9 แบบฟอร#มในการประกวดราคาจ&างด&วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส#

-22. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผู&ประสงค#จะเสนอราคาต&องเป;นผู&มีอาชีพรับจ&างงานที่ประกวดราคาจ&าง
2.2 ผู&ประสงค#จะเสนอราคาต&องไมเป;นผู&ที่ถูกระบุชื่อไว&ในบัญชีรายชื่อผู&ทิ้งงานของทาง
ราชการและได&แจ&งเวียนชื่อแล&ว หรือไมเป;นผู&ที่ได&รับผลของการสั่งให&นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป;นผู&ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู&ประสงค#จะเสนอราคาต&องไมเป;นผู&มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# หรือไมเป;นผู&กระทําการอันเป;นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป;น
ธรรมตามข&อ 1.6
2.4 ผู&เสนอราคาต&องไมเป;นผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทยเว&นแตรัฐบาลของผู&เสนอราคาได&มีคําสั่งให&สละสิทธิ์และความคุ&มกันเชนวานั้น
2.5 ผู&เสนอราคาต&องไมเป;นผู&ถูกประเมินสิทธิผู&เสนอราคาในสถานะที่ห&ามเข&าเสนอราคา
และห&ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 ผู&เสนอราคาต&องผานการคัดเลือกผู&มีคุณสมบัติเบื้องต&นในการจ&างของมณฑลทหารบก
2.7 ผู& เ สนอราคาต& อ งเป; น นิ ติ บุ ค คลและมี ผ ลงานกอสร& า งประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่
ประกวดราคาจ&างในวงเงินไมน&อยกวา 1,000,000.- บาท (หนึ่งล&านบาทถ&วน) และเป;นผลงานที่เป;นคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาด&วยระเบียบบริหารราชการสวนท&องถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให&มีฐานะเป;นราชการบริหารสวนท&องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มณฑลทหารบก
เชื่อถือ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข&าเป;นคูสัญญาต&องไมอยูในฐานะเป;นผู&ไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกต&องครบถ&วนในสาระสําคัญ
2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข&าเป;นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งได&ดําเนินการจัดซื้อ
จัดจ&างด&วยระบบอิเล็กทรอนิกส# (e-Government Procurement : e-GP) ต&องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส#ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต#ศูนย#ข&อมูลจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐ
2.10 คูสัญญาต&องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว&นแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป;นเงินสดก็ได&
3. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร&อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ&างภาครัฐด&วยอิเล็กทรอนิกส# โดยแยกเป;น 2 สวน คือ

-33.1 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
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห#สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู&จัดการ ผู&มีอํานาจควบคุม (ถ&ามี) และบัญชีผู&ถือ
หุ&นรายใหญพร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(2) ในกรณีผู& เ สนอราคาเป; น บุ คคลธรรมดาหรื อคณะบุ คคลที่ มิใชนิ ติ บุ คคลให& 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 พร&อมทั้งรับรองสําเนาถูกต&อง
(3) ในกรณีผู&เสนอราคาเป;นผู&เสนอราคารวมกันในฐานะเป;นผู&รวมค&า ให&ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข&ารวมค&า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&รวมค&า และในกรณีที่ผู&เข&ารวมค&าฝcายใดเป;น
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ให&ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู&รวมค&าฝcายใดเป;นนิติบุคคลให&ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว&ใน (1)
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถ&ามี) พร&อมทั้งรับรองสําเนาถูกต&อง
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมด ที่ได&ยื่นพร&อมกับใบเสนอราคา ตามแบบในข&อ
1.6 (1)
3.2 ส"วนที่ 2 อย"างนอยตองมีเอกสารดังต"อไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปKดอากรแสตมปdตามกฎหมายในกรณีที่ผู&เสนอราคามอบ
อํานาจให&บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข&อ 5
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสร&างพร&อมทั้งรับรองสําเนาถูกต&อง (ให&ใช&ในกรณี
ที่มีการกําหนดผลงานตามข&อ 2.7 เทานั้น)
(4) บัญชีร ายการกอสร&าง (หรือใบแจ& งปริ มาณงาน) ซึ่งจะต&องแสดงรายการวัส ดุ
อุปกรณ# คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไว&ด&วย
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข&อ 1.6 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู&เสนอราคาต&องยื่นข&อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส#ตามแบบที่กําหนดไว&ในเอกสารประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกส#นี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต&องกรอกข&อความให&ถูกต&องครบถ&วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส#หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู&เสนอ
ราคา

-44.2 ผู&เสนอราคาจะต&องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสร&างให&ครบถ&วน
ในการเสนอราคาให&เสนอราคาเป;นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว&ท&ายใบเสนอราคาให&ถูกต&อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใช&จายทั้งปวงไว&แล&ว
ราคาที่เสนอจะต&องเสนอกําหนดยืนราคาไมน&อยกวา 180 วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู&เสนอราคาต&องรับผิดชอบราคาที่ตนได&เสนอไว&และจะถอนการเสนอราคามิได&
4.3 ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสร&างแล&วเสร็จไมเกิน 105 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได&รับหนังสือแจ&งให&เริ่มงาน
4.4 กอนเสนอราคา ผู&เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให&ถี่ถ&วนและเข&าใจเอกสารประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกส#ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกส#
4.5 ผู&เสนอราคาจะต&องยื่นข&อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ&างภาครัฐด&วย
อิเล็กทรอนิกส#ในวันที่ 25 กันยายน 2560 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ&นกําหนดเวลายื่นข&อเสนอแล&ว จะไมรับเอกสารการยื่นข&อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู&เสนอราคาแตละรายวา เป;นผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ตามข&อ
1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข&อเสนอวา มีผู&เสนอราคารายใดกระทําอันเป;นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป;น
ธรรม ตามข&อ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป;นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป;น
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป;นผู&มีสิทธิได&รับการคัดเลือก และมณฑลทหารบกจะพิจารณาลงโทษผู&เสนอราคาดังกลาวเป;นผู&ทิ้งงาน
เว&นแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# จะวินิจฉัยได&วาผู&เสนอราคารายนั้นเป;นผู&ที่
ให&ความรวมมือเป;นประโยชน#ตอการพิจารณาของทางราชการและมิได&เป;นผู&ริเริ่มให&มีการกระทําดังกลาว
ผู&เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจาการเป;นผู&เสนอราคา เพราะเหตุเป;นผู&เสนอราคาที่
มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ&างอิเล็กทรอนิกส# หรือเป;นผู&เสนอ
ราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป; น การขั ด ขวางการแขงขั น ราคาอยางเป; น ธรรม อาจอุ ท ธรณ# คํ า สั่ ง ดั ง กลาวตอ
ปลั ด กระทรวงภายใน 3 วั น นั บ แตวั น ที่ ไ ด& รั บ แจ& ง จากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส# การวินิจฉัยอุทธรณ#ของปลัดกระทรวงให&ถือเป;นที่สุด

-5ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด&วยกับคําคัดค&านของผู&อุทธรณ#และเห็นวาการ
ยกเลิ กการพิ จ ารณาผลการเสนอราคาที่ ได& ดํ า เนิ น การไปแล& ว จะเป; น ประโยชน# แ กทางราชการอยางยิ่ งให&
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได&
4.6 ผู&เสนอราคาจะต&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&เสนอราคาจะต&องลงทะเบียนเพื่อเข&าสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
กําหนด
(4) ห&ามผู&มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู&เสนอราคาต&องศึกษาและทําความเข&าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด&วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส# ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว&ในเว็บไซต# www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู&เสนอราคาต&องวางหลักประกันการเสนอราคาพร&อมกับการเสนอราคา โดยใช&หนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกส#ของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข&อ 1.4 (1) จํานวน 106,910.บาท (หนึ่งแสนหกพันเก&าร&อยสิบบาทถ&วน)
หลักประกันการเสนอราคาตามข&อนี้ มณฑลทหารบกจะคืนให&ผู&เสนอราคาหรือผู&ค้ําประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได&พิจารณาเบื้องต&นเรียบร&อยแล&ว เว&นแตผู&เสนอราคารายที่คัดเลือกไว& 3 ลําดับ
แรก จะคืนให&ตอเมื่อได&ทําสัญญาหรือข&อตกลง หรือเมื่อผู&เสนอราคาได&พ&นจากข&อผูกพันแล&ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวากรณีใดๆ จะคืนโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข&อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ครั้งนี้ มณฑลทหารบก
จะพิจารณาตัดสินโดยใช&ราคารวมต่ําสุด ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากร คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใช&จาย
ทั้งปวงแล&วเป;นหลักในการพิจารณา
6.2 หากผู&เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกต&องตามข&อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข&อเสนอ
ไมถูกต&อง หรือไมครบถ&วนตามข&อ 3 หรือยื่นข&อเสนอไมถูกต&องตามข&อ 4 แล&ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะไมรับพิจารณาราคาของผู&เสนอราคารายนั้น เว&นแตเป;นข&อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน&อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป;นประโยชน#ตอมณฑลทหารบกเทานั้น

-66.3 มณฑลทหารบก สงวนสิทธิไมพิจารณาข&อเสนอของผู&เสนอราคา โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผู&เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู&รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
ของมณฑลทหารบก
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคลหรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส#ของผู&เสนอราคาอยางใดอยาง
หนึ่ง หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#
ที่เป;นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให&เกิดการได&เปรียบเสียเปรียบระหวางผู&เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตั ดสิ นการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส#หรื อในการทํ าสัญ ญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#หรือมณฑลทหารบก มีสิทธิให&ผู&เสนอราคาชี้แจงข&อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข&อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข&องกับผู&เสนอราคาได& มณฑลทหารบกมีสิทธิที่จะไมรับข&อเสนอ ไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต&อง
6.5 มณฑลทหารบก ทรงไว&ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได& และอาจพิจารณาเลือกจ&าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื อ
อาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิ กส#โ ดยไมพิ จ ารณาจั ด จ&า งเลยก็ ได& สุด แตจะพิ จ ารณา ทั้ งนี้ เพื่ อ
ประโยชน#ของทางราชการเป;นสําคัญ และให&ถือวาการตัดสินของมณฑลทหารบกเป;นเด็ดขาด ผู&เสนอราคาจะ
เรียกร&องคาเสียหายใดๆ มิได& รวมทั้งมณฑลทหารบกจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#และ
ลงโทษผู&เสนอราคาเป;นผู&ทิ้งงาน ไมวาจะเป;นผู&เสนอราคาที่ได&รับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได&วา
การยื่นข&อเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป;นเท็จ หรือใช&ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อื่นมาเสนอราคาแทน เป;นต&น
ในกรณีที่ผู&เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได&วาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได& คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#หรือมณฑลทหารบก จะให&ผู&
เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให&เชื่อได&วา ผู&เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคา
จ&างอิ เล็กทรอนิ กส#ให& เสร็ จสมบู รณ# หากคํ าชี้แจงไมเป;น ที่รับฟl งได& มณฑลทหารบก มีสิ ทธิที่จ ะไมรับข&อเสนอ
หรือไมรับราคาของผู&เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข&อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข&อเสนอวา ผู&เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได&รับการคัดเลือกเป;นผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#รวมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส# หรือเป;นผู&เสนอราคาที่กระทําการอันเป;นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป;นธรรม ตามข&อ 1.5
มณฑลทหารบกมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคาที่ได&รับการคัดเลือกรายดังกลาวออก และมณฑลทหารบกจะ
พิจารณาลงโทษผู&เสนอราคารายนั้นเป;นผู&ทิ้งงาน

-7ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาแล&วเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได&ดําเนินการไปแล&วจะเป;นประโยชน#แกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได&
7. การทําสัญญาจาง
ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#จะต&องทําสัญญาจ&างตามแบบสัญญา ดังระบุในข&อ
1.3 กับมณฑลทหารบกภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได&รับแจ&ง และจะต&องวางหลักประกันสัญญาเป;นจํานวนเงิน
เทากับ ร&อยละ 5 (ร& อยละห&า) ของราคาคาจ&า งที่ ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส#ได& ให&มณฑลทหารบกยึ ดถื อไว&
ในขณะทําสัญญา โดยใช&หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ"ายใหแก" กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31 โดยเป;นเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน&านั้น ไมเกิน 3 วันทําการ ของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข&อ
1.4 (2) ใหทําหนังสือค้ําประกันไวต"อ กองทัพบก โดย มณฑลทหารบกที่ 31
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย#ที่ได& รับอนุญาตให&ประกอบกิจการเงิ นทุนเพื่อการพาณิชย# และประกอบธุรกิจค้ํ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได&แจ&งชื่อเวียนให&สวนราชการตาง ๆ ทราบแล&ว โดยอนุโลม
ให&ใช&ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในข&อ 1.4 (2)
7.5 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#พ&นจากข&อผูกพันตามสัญญาจ&างแล&ว
8. ค"าจางและการจ"ายเงิน
8.1 (สําหรับสัญญาที่เป;นราคาเหมารวม)
งวดที่ 1 เป;นจํานวนเงินในอัตราร&อยละ 55 ของคาจ&าง เมื่อผู&รับจ&างได&ปฏิบัติงานซอม
อาคารคลังสิ่งอุปกรณ#ประเภท 2 และ 4 หมายเลข 43/27 และอาคารโรงหุงต&ม หมายเลข 44/18 ให&แล&วเสร็จ
ภายใน 60 วัน
งวดสุดท&าย เป;นจํานวนเงินในอัตราร&อยละ 45 ของคาจ&าง เมื่อผู&รับจ&างได&ปฏิบัติงาน
ทั้งหมดให&แล&วเสร็จเรียบร&อยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสร&างให&สะอาดเรียบร&อย

-89. อัตราค"าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจ&างข&อ 1.3 จะกําหนดในอั ตราร&อยละ 0.10 (ศูนย# จุดหนึ่งศูนย# )
ของคาจ&างตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร"อง
ผู&ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส#ซึ่งได&ทําข&อตกลงเป;นหนังสือ หรือทําสัญญาจ&าง ตาม
แบบดังระบุในข&อ 1.3 แล&วแตกรณี จะต&องรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจ&างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมน&อยกวา 2 ปn (สองปn) นับถัดจากวันที่มณฑลทหารบกได&รับมอบงาน โดยผู&รับจ&างต&องรีบจัดการซอมแซมแก&ไข
ให&ใช&การได&ดีดังเดิมภายใน 7 วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ได&รับแจ&งความชํารุดบกพรอง
11. 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
12. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
12.1 เงินคาจ&างสําหรับงานจ&างครั้งนี้ ได&มาจากงบประมาณประจําปn 2561
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได& ต อเมื่ อ มณฑลทหารบกได& รั บ อนุ มั ติ เ งิ น คา
กอสร&างจากงบประมาณประจําปn 2561 แล&วเทานั้น
ราคากลางของงานกอสร& า งในการประกวดราคาครั ้ง นี ้ เป;น เงิน ทั ้ง สิ ้น
2,138,200.- บาท (สองล&านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันสองร&อยบาทถ&วน)
12.2 เมื่อมณฑลทหารบกได&คัดเลือกผู&เสนอราคารายใด ให&เป;นผู&รับจ&าง และได&ตกลง
จ&างตามที่ได&ประกวดราคาโดยการยื่นข&อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส#แล&ว ถ&าผู&รับจ&างจะต&องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่อ
งานจ&างดังกลาวเข&ามาจากตางประเทศ และของนั้นต&องนําเข&ามาโดยทางเรือในเส&นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถให&บริการรับขนได&ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู&เสนอราคาซึ่งเป;นผู&รับจ&าง
จะต&องปฏิบัติตามกฎหมายวาด&วยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ& ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของดั ง กลาวเข& า มาจากตางประเทศ ตอสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย#นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผู&รับจ&างสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เว&น
แตเป;นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออื่นได&

-9(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
12.4 ผู& เ สนอราคาซึ่ งมณฑลทหารบกได& คั ด เลื อกแล& ว ไมไปทํ า สั ญ ญา หรื อ ข& อ ตกลง
ภายในเวลาที่ ทางราชการกํ าหนดดั งระบุ ไว& ในข&อ 7 มณฑลทหารบกจะริ บ หลักประกั น การเสนอราคา หรื อ
เรียกร&องจากผู&ออกหนังสือค้ําประกันการยื่นข&อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร&องให&ชดใช&ความเสียหายอื่น
(ถ&ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให&เป;นผู&ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
12.5 มณฑลทหารบก สงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะแก& ไ ขเพิ่ มเติ ม เงื่ อนไข หรื อ ข& อ กํ า หนดในแบบ
สัญญาให&เป;นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ&ามี)
13. มาตรฐานฝAมือช"าง
เมื่อมณฑลทหารบกได&คัดเลือกผู&เสนอราคารายใดให&เป;นผู&รับจ&างและได&ตกลงจ&างกอสร&าง
ตามประกาศนี้แล&ว ผู&เสนอราคาจะต&องตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสร&างดังกลาว ผู&เสนอราคาจะต&องมีและใช&ผู&
ผานการทดสอบมาตรฐานฝnมือชางจากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบฝnมือแรงงานสถาบันของทาง
ราชการอื่นและสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู&มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให&เข&ารับราชการได& ในอัตราไมต่ํากวาร&อยละ 5 ของแตละสาขาชางแต
จะต&องมีจํานวนชางอยางน&อย 1 คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
13.1 ชางไม&
จํานวน 1 คน
13.2 ชางปูน
จํานวน 1 คน
13.3 ชางไฟฟpา
จํานวน 1 คน
13.4 ชางทาสี
จํานวน 1 คน
13.5 ชางประปา
จํานวน 1 คน
และกรรมกรทํางานประจําวันอยางน&อยวันละ 10 คน/วัน

- 10 14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสร&างผู&รับจ&างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ#ที่กฎหมายและระเบียบ
ได&กําหนดไว&โดยเครงครัด
มณฑลทหารบกที่ 31
สิงหาคม 2560

แผนกพลาธิการ
โทร. 056255354 ตอ 31047

