
ประกาศกองทัพภาคท่ี ๒
เรื่อง  ประกวดราคาจางกอสรางอาคาร ของ กองพันทหารสารวัตรท่ี ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา

ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

--------------------------------
ดวย กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคาร ของ กองพันทหาร

สารวัตรท่ี ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามกลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสราง
โครงการกอสรางบานพัก โรงเรือน และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ท่ัวไป (ไมผูกพัน) โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
และบานพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑ แหง ราคากลางของ
งานประกวดราคาจางครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น ๑๔,๕๘๑,๘๐๐ บาท (สิบสี่ลานหาแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันแปดรอย
บาทถวน) ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ตามบัญชีรายละเอียดท่ีแนบทายประกาศนี้

ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผู ท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไม เปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่ นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

กองทัพภาคท่ี 2 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

9. ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด

รางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๗,๒๙๐,๙๐๐ บาท (เจ็ดลานสองแสนเกาหม่ืนเการอยบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี 2 เชื่อถือ (เปนผลงานไมเกิน ๕ ป
โดยนับถึงวันยื่นเอกสาร) โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา (ซึ่งประกอบดวย
สัญญาจางพรอมปริมาณวัสดุและแสดงราคาแนบทายสัญญา และหนังสือรับรองผลงาน)

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม
คา” สวนคุณสมบัติดานผลการกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ี
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา
ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

12. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด

1%. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

1๕. หนังสือรับรองผูควบคุมงานประจําสํานักงานคุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญวิศวกรรม วิศวกร
สาขาวิศวกรรมโยธา โดยผูยื่นขอเสนอราคาตองแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ี
เสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส

มีหลักฐานการชําระภาษีสรรภากร (ภ.ง.ด.) หรือ (ภ.ง.ด.ก.) ของวิศวกรรมโยธาประจํา
สํานักงาน ท่ีผูยื่นขอเสนอนํามายื่นในครั้งนี้ ในวันยื่นเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันท่ี...............................ระหวางเวลา ............... นาฬิกา ถึงเวลา ...............นาฬิกา

ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
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ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหม่ืนบาทถวน) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแต
วันท่ี..........................................ถึงวันท่ี...............................โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www2.army2.mi.thหรือwww.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับสถานท่ีหรือแบบรูปรายการละเอียดโปรด
สอบถามมายัง..........................ผานทางอีเมล qmas_aa2@rta.mi.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันท่ี.....................โดย...................... จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต.............................
และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ......................

แผนกพลาธิการ

ตรวจถูกตอง

พ.ท. สุรศักดิ์   โยธายุทธ
( สุรศักดิ์   โยธายุทธ )

ผช.นพธ.ทภ.2



เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขท่ี............../...............

การจางกอสรางอาคาร ของ กองพันทหารสารวัตรท่ี ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา
ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ  กองทัพภาคท่ี ๒ ลงวันท่ี................................

………………………………….
ดวย กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาจาง งานกอสรางอาคาร ของ กองพัน

ทหารสารวัตรท่ี ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามกลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสราง
โครงการกอสรางบานพัก โรงเรือน และสิ่งกอสรางอ่ืน ๆ ท่ัวไป (ไมผูกพัน) โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
และบานพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑ แหง ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

และบัญชีรายละเอียดรายการของงานแนบทายใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูล
ไดเทาเทียมกันเพ่ือใหประชาชนตรวจดูได)

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ

รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
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๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว

๒.๘ ไมเปนผู มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพภาคท่ี 2 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

2.9 ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจาง
กอสราง ในวงเงินไมนอยกวา ๗,๒๙๐,๙๐๐ บาท (เจ็ดลานสองแสนเกาหม่ืนเการอยบาทถวน) และเปนผลงาน
ท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี 2 เชื่อถือ (เปนผลงานไมเกิน
๕ ป โดยนับถึงวันยื่นเอกสาร) โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา (ซึ่งประกอบ
ดวยสัญญาจางพรอมปริมาณวัสดุและแสดงราคาแนบทายสญัญา และหนังสือรับรองผลงาน)

ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม
คา” สวนคุณสมบัติดานผลการกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

(2)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ี
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีท่ี
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา
ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

2.1๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

2.1๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
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2.1๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เวนแตการจายเงินแตละครั้ งซึ่งมีมูลคาไม เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชนของผูรวมคา ในกรณีท่ีผูเขารวมฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุ
ไวใน (๑)

(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ภ.พ.๒๐ (เลขท่ี
ผูเสียภาษี ๑๓ หลัก) และสําเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP (แบบ e-GP 03-0102) พรอมท้ังรับรอง
สําเนาถูกตอง

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจท้ังนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและสําเนาสัญญาจางพรอมท้ังรับรอง

สําเนาถูกตองทุกแผน (ประทับตราถามี)
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(๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย โดยใชแบบฟอรมท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ กําหนด
และมีเอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ

(๔.๑) หนังสือรับรองผูควบคุมงานประจําสํานักงานคุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญ
วิศวกรรม วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา โดยผูยื่นขอเสนอราคาตองแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา
ในวันท่ีเสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส

(๔.๒) มีหลักฐานการชําระภาษีสรรภากร (ภ.ง.ด.) หรือ (ภ.ง.ด.ก.) ของ
วิศวกรรมโยธาประจําสํานักงาน ท่ีผูยื่นขอเสนอนํามายื่นในครั้งนี้ ในวันยื่นเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗(๒) ผูเสนอราคาไมตองแนบบัญชีเอกสาร
สวนท่ี ๒ ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

ท้ังนี้ เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่น
ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาตามขอ 1.2 พรอมจัดทําใบแจง
ปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน โดยใชแบบฟอรมตามท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ กําหนด

ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวโดยเสนอราคา
รวม หรือราคาตอหนวย หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ท้ังนี้ราคารวมท่ีเสนอ
จะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากร และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

ราคาท่ีเสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๐๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคท่ี ๒ ใหเริ่มทํางาน

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

๔ .๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันท่ี........................................ระหวางเวลา.........................นาฬิกา ถึง......................นาฬิกา
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ
โดยเด็ดขาด
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4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพ่ือเปนการ
เสนอราคาใหแก กองทัพภาคท่ี ๒ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน
ตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปน
ผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ
ท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กองทัพภาคท่ี 2 จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กองทัพภาคท่ี 2 จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใช
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพภาคท่ี 2

๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี)

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

ท่ีกําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใชสําหรับกรณีท่ีมีวงเงินงบประมาณการจางกอสราง

เกินกวา 5,000,000 บาท)
ผูยื ่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๗๙๒,๐๙๐ บาท
(เจ็ดแสนเกาหม่ืนสองพันเกาสิบบาทถวน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ

๕.๒ หนั งสือ คํ้าประกันอิ เล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายกําหนด

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
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5.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอราคานําเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอจะตอง สง
ตนฉบับเอกสารดังกลาวมาให กองทัพภาคท่ี 2 ตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี............ ...ระหวางเวลา
................นาฬิกา ถึง ..................นาฬิกา

กรณ ีท่ีผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
คํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาว
เปนผูยื่นขอเสนอ

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายท่ี
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ี  จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพภาคท่ี 2 จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูคํ้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคท่ี 2 ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผูชนะ
การประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวม
สูงสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคท่ี ๒
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑและราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจากราคารวม

6.2 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอราคารายนั้น เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี กองทัพภาคท่ี 2 กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือ
เปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๖.๓ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผู เสนอราคารายนั้นในบัญชีรายชื่อผู รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กองทัพภาคท่ี 2

(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส



- ๗ -

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพ่ิมเติมได กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง

๖.๕ กองทัพภาคท่ี ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ี
เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคท่ี 2 เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ัง กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสจุริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟง
ได กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ท้ังนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาว
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคท่ี 2

๖.๖ กอนลงนามในสัญญา กองทัพภาคท่ี 2 อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใด
ในการเสนอราคา

๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓

หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให
กองทัพภาคท่ี ๒ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็คหรือ

ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัท หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ

กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้า
ประกันของธนาคารท่ีคณะกรรมการกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
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๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน

กองทัพภาคท่ี 2 จะจายเงินคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ
และคาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปนงวดงาน ดังนี้
(ตามผนวก ข.ท่ีแนบมาพรอมประกาศของ กองทัพภาคท่ี ๒ ฉบับนี้)

๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้  หรือขอตกลง

จางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จาก กองทัพภาคท่ี 2 จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงาน
จางชวงนั้น

9.2 กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ (ตามผนวก ค. ท่ีแนบพรอมประกาศของ กองทัพภาคท่ี ๒
ของราคางานจาง

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.3

หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป และงานปองกันและกําจัดศัตรูทําลายไมรับรองสภาพผลงานอยางนอย ๔ ป
นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีคงเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจาง

ท้ังหมด แตท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน
หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๒) ใหแก กองทัพภาคท่ี ๒
กอนการรับเงินลวงหนานั้น

๑๒. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ

๒๕๖๒ ของ กองทัพบก
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก

งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ แลวเทานั้น
๑๒.๒ เม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลง

จางตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน  นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ี
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏบิัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๒.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน
หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคท่ี ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ัง
จะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๒.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

12.5 กองทัพภาคท่ี 2 อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคท่ี 2 ไมได

(1) กองทัพภาคท่ี 2 ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแต
ไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

(2) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดจางหรือท่ีไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูอ่ืนขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา

(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพภาคท่ี 2
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

(4) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี

ท่ีคางานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปนี้
ประเภทของงานกอสรางสูตรท่ัวไป และวิธีการคํานวณตาม ผนวก ง. สวนจะนําสูตรใด

มาใชกับงานท่ีกําหนดไวในรายการละเอียดวิธีการจายเงินตาม ผนวก ข. ท่ีแนบทายประกาศฉบับนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามท่ีกําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการท่ีไดระบุ
ในผนวก ง.
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๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง

กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานทดสอบฝมือแรงงานสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนท่ีทางราชการรับรอง หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๕ คน

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง

ปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
1๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

กองทัพภาคท่ี 2 สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ี
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับ กองทัพภาคท่ี 2 ไวชั่วคราว

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กองทัพภาคท่ี ๒

พันโท สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )

ผูชวยนายทหารพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒
…………………………….



ผนวก ข.
ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ลงวันท่ี..................................
งานจางกอสรางอาคาร ของ พัน.สห.21 จว.น.ม. ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน

และบานพัก พัน.สห.ทภ. ประจําปงบประมาณ 2562
รายการแบงงวดงาน 6204432

กําหนดการจายเงิน จํานวนชางกรรมการและอ่ืน ๆ
งาน โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562
ท่ี พัน.สห.21 จว. น.ม.

ยย.ทบ. ท่ี แบบแผนท่ี
- งานนี้มีการจายเงินลวงหนารอยละ 15 และผูวาจางจะหักเงินจายลวงหนาคืนรอยละ 15 ของการสง
งาน

ในแตละงวด ตั้งแตงานงวดท่ี 1 จนถึงงวดสุดทาย
- งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้น

เพ่ือรับเงินได  โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด
- งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตาง ๆ ดังนี้คือ -
1. งานอาคาร หมวด 1
2. งานดิน หมวด 2  ขอ 2.1
3.  งานผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต หมวด  3  ขอ 3.3
4. งานพ้ืนแข็ง ค.ส.ล. หมวด  3  ขอ 3.4
5. คางานคงท่ี

วิธีการจายเงิน
งวดท่ี 1 จํานวนเงินรอยละ 4.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15

จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ รื้อถอนรั้วคอนกรีตบล็อก, ถมดินบริเวณพ้ืนท่ีกอสรางอาคารท้ังหมด
(พรอมสงผลทดสอบความแนนของดินถมใหผูวาจางตรวจสอบและไดเห็นชอบแลว), เจาะทดสอบ BORING
TEST จํานวน 1 จุด (พรอมสงผลการทดสอบใหผูวาจางตรวจสอบและเห็นชอบแลว) พรอมท้ังแนบ
สําเนาหนังสือท่ีประสานไปยังรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือเขาดําเนินการเก่ียวกับงานติดตั้งระบบไฟฟา
– ประปาภายนอกอาคาร และเรงรัดใหรัฐวิสาหกิจประมาณการและจัดทํารูปแบบรายการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว พรอมท้ังแจงผูวาจางทราบภายใน 90 วัน ของ งานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก
พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562 ของ พัน.สห.21 จว. น.ม.  เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 2 จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน อาคาร บก.พัน
รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1 หลัง  เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 3 จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําพ้ืนชั้นท่ี 1 (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลาย
เนื้อไม โดยการฉีดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับพ้ืนชั้นท่ี 2 อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ
ทบ.6535 จํานวน
1 หลัง  เสร็จเรียบรอยแลว
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งวดท่ี 4 จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําพ้ืนชั้นท่ี 2 (เวนวัสดุผิว), หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา อาคาร
บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1 หลัง  เสร็จเรียบรอยแลวตรวจถูกตอง

งวดท่ี 5 จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.
6535 จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 6 จํานวนเงินรอยละ 12.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-
ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้น 1 อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535
จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 7 จํานวนเงินรอยละ 12.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ กออิฐผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟา-
ประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นท่ี 2  อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535
จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว

งวดท่ี 8 จํานวนเงินรอยละ 13.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ ทําวัสดุผิวพ้ืน, บุวัสดุผิวผนัง, ทําฝาเพดาน, ติดตั้งบานประตู –
หนาตาง พรอมอุปกรณ (ยกเวนงานทาสี) อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1
หลัง เสร็จเรียบรอยแลว

งวดสุดทาย จํานวนเงินรอยละ 16.00 ของเงินคากอสรางท้ังหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายสวนท่ี
เหลือท้ังหมดจะจายใหเม่ือผูรับจางไดทําการ สรางเสาธงระดับกองพัน รายละเอียดตามแบบ กห.20-
2, พ้ืนแข็ง     ค.ส.ล. รับน้ําหนัก 12 ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943, สรางถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต สาย  ก และ  ข (ทําถึงชั้นลูกรัง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.8020 แบบท่ี 3 แถวท่ี 2, ติดตั้งถัง
น้ําบนดิน PE จุ 1,000 ลิตร พรอมฐานรองรับถัง รายละเอียดตามแบบ 10564, เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ,
ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศสําเร็จรูป ขนาดจุไมนอยกวา 3,000 ลิตร
และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาท่ี ผูรับจางไดทําไวกับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสีย สําหรับงาน
ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหง
แสดงกับคณะกรรมการตรวจการจาง โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ในสัญญาตามท่ีระบุไวในเงื่อนไขสัญญา
การดําเนินการเก่ียวกับถังบําบัดน้ําเสีย ระหวางผูรับจางกับบริษัทผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสีย ตาม
เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานกอสรางของกองทัพบก, เชื่อมโยงไฟฟา – ประปา
ภายนอกอาคารเขากับไฟฟา - ประปาภายในอาคาร โดยการไฟฟาฯ - การประปาฯ และผูรับจางเปน
ผูดําเนินการตามลําดับ พรอมแนบแบบหรือแบบรางท่ีการไฟฟา ฯ ใชในการประมาณการมาดวย และ
ทํางานในสวนท่ีเหลือท้ังหมด ของ งานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ.
ปงบประมาณ 2562 ของ พัน.สห.21 จว. น.ม. ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบ
รูปรายการและสัญญา และผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองเรียบรอยแลว
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หมายเหตุ 1. ผูรับจางตองรับผิดชอบตามกําหนดอายุรับรองสภาพงานภายใน  2  ป
2. ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย 9 คน
3. ผูรับจางตองทํางานใหแลวเสร็จและสงมอบงานภายใน 300 วัน

3.1 งานงวดท่ี   1 ใหแลวเสร็จใน 60 วัน
3.2   งานงวดท่ี   2 ใหแลวเสร็จใน 90 วัน
3.3   งานงวดท่ี   3 ใหแลวเสร็จใน 120 วัน
3.4   งานงวดท่ี 4 ใหแลวเสร็จใน 150 วัน
3.5   งานงวดท่ี 5 ใหแลวเสร็จใน 180 วัน
3.6 งานงวดท่ี 6 ใหแลวเสร็จใน 210 วัน
3.7 งานงวดท่ี 7 ใหแลวเสร็จใน 240 วัน
3.8 งานงวดท่ี 8 ใหแลวเสร็จใน 270 วัน
3.9 งานงวดสุดทาย ใหแลวเสร็จใน 300 วัน

4. งานนี้เปนงานกอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางในสาขา  6
งานกอสราง โครงสรางท่ัวไป และใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท่ี นร. 0203/ว. 123  ลง 27 ตุลาคม 2529  ดังนี้ -
4.1 ชางเชื่อมไฟฟา 1 คน
4.2 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายใน 1 คน
4.3  ชางไมและชางเหล็ก (กอสราง) 2 คน
4.4 ชางทอและสุขภัณฑ 1 คน
4.5  ชางกออิฐ 2 คน
4.6  ชางฉาบปูน 2 คน

5. ในการปองกันและกําจัดศัตรูทําลายเนื้อไม ผูปฏิบัติงานจะตองมีใบรับรองวาเปนผูชํานาญ
โดย

เฉพาะ จากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงานอยางนอย  4 ป ทั้งนี้น้าํยาที่ใช
ตอง

ไดรับอนุมัติ จากผูวาจางกอนและผูรับจางตองแนบรูปถาย ข้ันตอนการปฏิบัตงิานและตองมี
หนังสือ

ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นกํากับ

ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์   โยธายุทธ

( สุรศักดิ์   โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2



ผนวก ค.
ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ลงวันท่ี..................................
งานจางกอสรางอาคาร ของ พัน.สห.21 จว.น.ม. ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน

และบานพัก พัน.สห.ทภ. ประจําปงบประมาณ 2562
- - - - - - - - - - - - - - - -

หลักเกณฑการคิดคาปรับเปนรายวัน
1. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  1,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.10  ของราคางานจางท้ังหมด  แตไมเกินวันละ  100.- บาท
2. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  5,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.10  ของราคางานจางท้ังหมด
3. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  15,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.09  ของราคางานจางท้ังหมด
4. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  50,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.09  ของราคางานจางท้ังหมด
5. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  150,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.07  ของราคางานจางท้ังหมด
6. วงเงินราคาคาจางไมเกิน  500,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.06  ของราคางานจางท้ังหมด
7. วงเงินราคาคาจางเกิน  500,000,000 บาท  กําหนดเปนคาปรับรายวัน  เปนจํานวนเงินตายตัว

ในอัตรารอยละ  0.05  ของราคางานจางท้ังหมด

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์   โยธายุทธ

( สุรศักดิ์   โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2


