รางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคาร ของ กองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา
ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------ดวย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางอาคาร ของ กองพันทหาร
สารวั ต รที่ ๒๑ จั งหวั ด นครราชสี มา ตามกลุ มงบงานโครงการก อสร าง ปรั บ ปรุ งอาคาร และสิ่ งปลู กสร าง
โครงการกอสรางบานพัก โรงเรือน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ทั่วไป (ไมผูกพัน) โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
และบานพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑ แหง ราคากลางของ
งานประกวดราคาจางครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๑,๘๐๐ บาท (สิบสี่ลานหาแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดรอย
บาทถวน) ซึ่งมีรายละเอียดของงาน ตามบัญชีรายละเอียดทีแ่ นบทายประกาศนี้
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป น ผู ที่ ไ ม ผ า นเกณฑ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด จางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข า ยื่ น ข อ เสนอให แ ก
กองทัพภาคที่ 2 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
9. ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ไมเ ป นผู ที่ไม ผานเกณฑการประเมิน ผลการปฏิ บัติ งานตามระเบีย บที่ รั ฐมนตรี ว าการ
กระทรวงการคลังกําหนด

-๒๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๗,๒๙๐,๙๐๐ บาท (เจ็ดลานสองแสนเกาหมื่นเการอยบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ 2 เชื่อถือ (เปนผลงานไมเกิน ๕ ป
โดยนับถึงวันยื่นเอกสาร) โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา (ซึ่งประกอบดวย
สัญญาจางพรอมปริมาณวัสดุและแสดงราคาแนบทายสัญญา และหนังสือรับรองผลงาน)
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม
คา” สวนคุณสมบัติดานผลการกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
12. 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 : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
13. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
1%. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมี มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
1๕. หนังสือรับรองผูควบคุมงานประจําสํานักงานคุณวุฒิไมต่ํากวาสามัญวิศวกรรม วิศวกร
สาขาวิ ศ วกรรมโยธา โดยผู ยื่ น ข อ เสนอราคาต อ งแสดงใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ และใบประกาศ
คณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่
เสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
มี ห ลั กฐานการชํ า ระภาษี ส รรภากร (ภ.ง.ด.) หรื อ (ภ.ง.ด.ก.) ของวิ ศวกรรมโยธาประจํ า
สํานักงาน ที่ผยู ื่นขอเสนอนํามายื่นในครั้งนี้ ในวันยื่นเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส
ผูยื่ น ขอเสนอต องยื่ น ข อเสนอและราคาทางระบบจั ด ซื้ อจั ด จ างภาครั ฐ ดว ยอิ เล็ กทรอนิ กส
ในวันที.่ ..............................ระหวางเวลา ............... นาฬิกา ถึงเวลา ...............นาฬิกา
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

-3ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถวน) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส และชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแต
วันที่..........................................ถึงวันที่...............................โดยดาวนโหลดเอกสารผ านทางระบบจั ดซื้อจัด จางภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www2.army2.mi.thหรือwww.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรด
สอบถามมายัง..........................ผานทางอีเมล qmas_aa2@rta.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ภายในวันที่.....................โดย...................... จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็ บไซต.............................
และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ......................

แผนกพลาธิการ

ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่............../...............

การจางกอสรางอาคาร ของ กองพันทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา
ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ ลงวันที.่ ...............................
………………………………….
ดวย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาจาง งานกอสรางอาคาร ของ กองพัน
ทหารสารวัตรที่ ๒๑ จังหวัดนครราชสีมา ตามกลุมงบงานโครงการกอสราง ปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสราง
โครงการกอสรางบานพัก โรงเรือน และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ทั่วไป (ไมผูกพัน) โครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
และบานพัก กองพันทหารสารวัตรกองทัพภาค ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จํานวน ๑ แหง ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด และขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
และบัญชีรายละเอียดรายการของงานแนบทายใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูล
ไดเทาเทียมกันเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
2.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

-๒๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๒.๘ ไม เ ป น ผู มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข า ยื่ น ข อ เสนอให แ ก
กองทัพภาคที่ 2 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.9 ไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้ นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่ นข อเสนอตองมี ผลงานกอสร างประเภทเดี ยวกั นกั บงานที่ ประกวดราคาจ าง
กอสราง ในวงเงินไมนอยกวา ๗,๒๙๐,๙๐๐ บาท (เจ็ดลานสองแสนเกาหมื่นเการอยบาทถวน) และเปนผลงาน
ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ 2 เชื่อถือ (เปนผลงานไมเกิน
๕ ป โดยนับถึงวันยื่นเอกสาร) โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา (ซึ่งประกอบ
ดวยสัญญาจางพรอมปริมาณวัสดุและแสดงราคาแนบทายสัญญา และหนังสือรับรองผลงาน)
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวม
คา” สวนคุณสมบัติดานผลการกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิ ติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2.1๑ 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 : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.1๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

-32.1๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เว น แต ก ารจ า ยเงิ น แต ล ะ ครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค า ไม เ กิ น สามหมื่ น บาทคู สั ญ ญาอาจจ า ยเป น เงิ น สดก็ ไ ด ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห างหุ นส วนสามั ญหรื อห างหุ นส วนจํ ากั ด ให ยื่ นสํ าเนาหนั งสื อรั บรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณี ผูเ สนอราคาเปน บุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช นิติ บุคคล ใหยื่ น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจํ าตั ว ประชาชนของผู เ ป น หุ น ส ว น หรื อสํ าเนาหนั งสื อเดิ น ทางของผู เ ป น หุ น ส ว นที่ มิ ได ถือสั ญชาติ ไทย
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่ นข อเสนอเปนผูยื่นขอเสนอร วมกั นในฐานะเปนผูรวมค า ใหยื่ นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวบัตรประชาชนของผูรวมคา ในกรณีที่ผูเขารวมฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม ภ.พ.๒๐ (เลขที่
ผูเสียภาษี ๑๓ หลัก) และสําเนาแบบการลงทะเบียนในระบบ e-GP (แบบ e-GP 03-0102) พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบในขอ 1.7 (1)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สํ าเนาหนั งสื อรั บรองผลงานก อสร างและสํ าเนาสั ญญาจ างพร อมทั้ งรั บ รอง
สําเนาถูกตองทุกแผน (ประทับตราถามี)

-4(๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย โดยใชแบบฟอรมที่ กองทัพภาคที่ ๒ กําหนด
และมีเอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) หนั งสื อรั บ รองผู ควบคุ มงานประจํ าสํ านั กงานคุ ณวุ ฒิ ไ ม ต่ํ ากว าสามั ญ
วิศวกรรม วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา โดยผูยื่นขอเสนอราคาตองแสดงใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และใบ
ประกาศคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา
ในวันที่เสนอราคาผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(๔.๒) มี ห ลั ก ฐานการชํ า ระภาษี ส รรภากร (ภ.ง.ด.) หรื อ (ภ.ง.ด.ก.) ของ
วิศวกรรมโยธาประจําสํา นักงาน ที่ผูยื่นขอเสนอนํามายื่นในครั้งนี้ ในวันยื่นเอกสารผานระบบอิเล็กทรอนิกส
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗(๒) ผูเสนอราคาไมตองแนบบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๒ ในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ตามแบบในขอ 1.7 (2)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 2 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ยื่ นข อเสนอตองยื่ นข อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้อจั ดจ างภาครัฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะต องกรอกข อความให ถูกต อ งครบถ ว น พร อมทั้ ง หลั กฐานแสดงตั ว ตนและทํ าการยื น ยั น ตั ว ตนของผู ยื่ น
ขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาตามขอ 1.2 พรอมจัดทําใบแจง
ปริมาณงานและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน โดยใชแบบฟอรมตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ กําหนด
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวโดยเสนอราคา
รวม หรือราคาตอหนวย หรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมต รงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากร และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๐๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคที่ ๒ ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ ก อนเสนอราคา ผูยื่ นข อเสนอควรตรวจดู รางสั ญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู ยื่ น ข อเสนอจะต อ งยื่ น ข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อจั ด จ างภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่........................................ระหวางเวลา.........................นาฬิกา ถึง......................นาฬิกา
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับ เอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ
โดยเด็ดขาด

-๕4.6 ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแก กองทัพภาคที่ ๒ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
4.7 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติ ของผูยื่น ขอเสนอแตล ะรายวา เป นผูยื่ นขอเสนอที่มีผลประโยชน รวมกันกั บผูยื่ นขอเสนอรายอื่ น
ตามขอ ๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปน
ผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กองทัพภาคที่ 2 จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพภาคที่ 2 จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใช
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพภาคที่ 2
๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่ นขอเสนอตองศึกษาและทํ าความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใชสําหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจางกอสราง
เกินกวา 5,000,000 บาท)
ผูยื่น ขอ เสนอตอ งวางหลัก ประกัน การเสนอราคาพร อ มกับ การเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๗๙๒,๐๙๐ บาท
(เจ็ดแสนเกาหมื่นสองพันเกาสิบบาทถวน)
๕.๑ เช็ คหรื อดราฟทที่ธ นาคารเซ็น สั่งจ าย ซึ่งเปน เช็คหรื อดราฟท ลงวั นที่ ที่ใช เช็คหรื อ
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
๕.๒ หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

-๖5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอราคานําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอจะตอง สง
ต น ฉบั บ เอกสารดั งกล าวมาให กองทั พ ภาคที่ 2 ตรวจสอบความถู ก ต อ งในวั น ที่ . ..............ระหว า งเวลา
................นาฬิกา ถึง ..................นาฬิกา
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาว
เปนผูยื่นขอเสนอ
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่ จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทั พภาคที่ 2 จะคืนใหผู ยื่นขอเสนอ หรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ 2 ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผูชนะ
การประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุ ดหรือไดคะแนนรวม
สูงสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑและราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจากราคารวม
6.2 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข อเสนอไม ถู กต อง หรื อ ไม ครบถ ว นตามข อ ๓ หรื อยื่ น ข อ เสนอไม ถูก ต อ งตามข อ ๔ แล ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอราคารายนั้น เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพภาคที่ 2 กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๓ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อผู เ สนอราคารายนั้ น ในบั ญชี ร ายชื่ อ ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กองทัพภาคที่ 2
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

-๗(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต างไปจากเงื่ อ นไขที่ กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๔ ในการตั ดสิ นการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส หรื อในการทํ าสั ญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริ ง
เพิ่มเติมได กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้ งหมดก็ ไ ด และอาจพิ จ ารณาเลื อ กจ า งในจํ า นวน หรื อ ขนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่ ง รายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคที่ 2 เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองค าใช จาย หรือค าเสี ยหายใดๆ มิได รวมทั้ง กองทั พภาคที่ ๒ จะพิ จารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสจุ ริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ผู ยื่ น ข อเสนอรายที่ เ สนอราคาต่ํ าสุด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได วาไม อาจ
ดํ าเนิ น งานตามเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส ได คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเ ล็ก ทรอนิก สห รือ กองทัพ ภาคที่ ๒ จะใหผู ยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่ น
ขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟง
ได กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาว
ไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคที่ 2
๖.๖ ก อ นลงนามในสั ญ ญา กองทั พ ภาคที่ 2 อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดสวนเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๗ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ไดรับ แจง และจะตองวาง
หลัก ประกัน สัญ ญาเปน จํ า นวนเงิน เทา กับ รอ ยละ ๕ ของราคาค า จ า งที่ ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ใ ห
กองทัพภาคที่ ๒ ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดัง ตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็ คหรื อดราฟทที่ธ นาคารเซ็น สั่งจ าย ซึ่งเปน เช็คหรื อดราฟท ลงวั นที่ ที่ใช เช็คหรื อ
ดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัท หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ ธนาคารแห งประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุ โลมใหใชต ามตัวอยางหนังสือค้ํ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

-๘๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทั พภาคที่ 2 จะจ ายเงิน ค าจางซึ่ งได ร วมภาษี มูลค าเพิ่ม ตลอดจนภาษี อากรอื่ น ๆ
และค าใช จายทั้ งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปน เกณฑ และกําหนดการจ ายเงิ นเป นงวดงาน ดังนี้
(ตามผนวก ข.ที่แนบมาพรอมประกาศของ กองทัพภาคที่ ๒ ฉบับนี้)
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลง
จางเปนหนังสือจะกําหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จาก กองทัพภาคที่ 2 จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐ ของวงเงินของงาน
จางชวงนั้น
9.2 กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.1 จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ (ตามผนวก ค. ที่แนบพรอมประกาศของ กองทัพภาคที่ ๒
ของราคางานจาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.3
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป และงานปองกันและกําจัดศัตรูทําลายไมรับรองสภาพผลงานอยางนอย ๔ ป
นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีคงเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจาง
ทั้ งหมด แต ทั้งนี้ จ ะต องส งมอบหลั กประกั น เงิ น ล ว งหน า เป น พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย หรื อหนั งสื อค้ํ าประกั น
หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๒) ใหแก กองทัพภาคที่ ๒
กอนการรับเงินลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
๒๕๖๒ ของ กองทัพบก
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก
งบประมาณประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ แลวเทานั้น
๑๒.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลง
จางตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

-๙(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงานกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ ไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปน
หนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคที่ ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือเรียกรอง
จากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
หรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12.5 กองทั พ ภาคที่ 2 อาจประกาศยกเลิ กการจั ด จ า งในกรณี ต อไปนี้ ได โดยที่ ผู ยื่ น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคที่ 2 ไมได
(1) กองทัพภาคที่ 2 ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแต
ไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือ
สมยอมกันกับผูอื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอ
ราคา
(3) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพภาคที่ 2
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี
ที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ประเภทของงานกอสรางสูตรทั่วไป และวิธีการคํานวณตาม ผนวก ง. สวนจะนําสูตรใด
มาใชกับงานที่กําหนดไวในรายการละเอียดวิธีการจายเงินตาม ผนวก ข. ที่แนบทายประกาศฉบับนี้
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่ กองทั พภาคที่ ๒ ได ขยายออกไป โดยจะใชสู ต รของทางราชการที่ ไดร ะบุ
ในผนวก ง.

- ๑๐ ๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่ อ กองทั พภาคที่ ๒ ได คัด เลื อ กผู ยื่ น ข อ เสนอรายใดให เ ป น ผู รั บ จ าง และได ต กลงจ า ง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตอง
มีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการ
กําหนดมาตรฐานทดสอบฝมือแรงงานสถาบันของทางราชการหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๕ คน
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตอง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
1๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพภาคที่ 2 สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับ กองทัพภาคที่ 2 ไวชั่วคราว
-----------------กองทัพภาคที่ ๒
พันโท สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผูช วยนายทหารพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒
…………………………….

ผนวก ข.

ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ลงวันที่..................................
งานจางกอสรางอาคาร ของ พัน.สห.21 จว.น.ม. ตามโครงการกอสรางอาคารสํานักงาน
และบานพัก พัน.สห.ทภ. ประจําปงบประมาณ 2562
รายการแบงงวดงาน
6204432
กําหนดการจายเงิน จํานวนชางกรรมการและอื่น ๆ
งาน โครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562
ที่
พัน.สห.21 จว. น.ม.
ยย.ทบ. ที่
แบบแผนที่
- งานนี้มีการจายเงินลวงหนารอยละ 15 และผูวาจางจะหักเงินจายลวงหนาคืนรอยละ 15 ของการสง
งาน
ในแตละงวด ตั้งแตงานงวดที่ 1 จนถึงงวดสุดทาย
- งานนี้ถาผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งแลวเสร็จกอน ใหสามารถสงมอบงานในงวดนั้น
เพื่อรับเงินได โดยไมตองสงงานเปนไปตามลําดับงวด
- งานนี้ใชสัญญาปรับราคาไดหมวดตาง ๆ ดังนี้คือ 1. งานอาคาร
หมวด 1
2. งานดิน
หมวด 2 ขอ 2.1
3. งานผิวถนนแอสฟลทติกคอนกรีต
หมวด 3 ขอ 3.3
4. งานพื้นแข็ง ค.ส.ล.
หมวด 3 ขอ 3.4
5. คางานคงที่
วิธีการจายเงิน
งวดที่ 1
จํานวนเงินรอยละ 4.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ รื้อถอนรั้วคอนกรีตบล็อก, ถมดินบริเวณพื้นที่กอสรางอาคารทั้งหมด
(พรอมสงผลทดสอบความแนนของดินถมใหผูวาจางตรวจสอบและไดเห็นชอบแลว), เจาะทดสอบ BORING
TEST จํานวน 1 จุด (พรอมสงผลการทดสอบใหผูวาจางตรวจสอบและเห็นชอบแลว) พรอมทั้งแนบ
สําเนาหนังสือที่ประสานไปยังรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ เพื่อเขาดําเนินการเกี่ยวกับงานติดตั้งระบบไฟฟา
– ประปาภายนอกอาคาร และเรงรัดใหรัฐวิสาหกิจประมาณการและจัดทํารูปแบบรายการใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว พรอมทั้งแจงผูวาจางทราบภายใน 90 วัน ของ งานโครงการกอสรางอาคารสํานักงานและบานพัก
พัน.สห.ทภ. ปงบประมาณ 2562 ของ พัน.สห.21 จว. น.ม. เสร็จเรียบรอยแลว
งวดที่ 2
จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ขุดหลุม, ทําฐานราก, หลอเสาตอมอ, หลอคานคอดิน อาคาร บก.พัน
รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว
งวดที่ 3
จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเมื่อผูร ับจางไดทําการ ทําพื้นชั้นที่ 1 (เวนวัสดุผิว) พรอมทําการปองกันและกําจัดศัตรูทําลาย
เนื้อไม โดยการฉีดน้ํายาลงดิน, หลอเสา, หลอคานรับพื้นชั้นที่ 2 อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ
ทบ.6535 จํานวน
1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว
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งวดที่ 4

งวดที่ 5

จํานวนเงินรอยละ 11.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ทําพื้นชั้นที่ 2 (เวนวัสดุผิว), หลอเสา, หลอคานรับโครงหลังคา อาคาร
บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลวตรวจถูกตอง

จํานวนเงินรอยละ 10.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ ทําโครงหลังคา, มุงหลังคา อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.
6535 จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว
งวดที่ 6
จํานวนเงินรอยละ 12.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ กออิฐผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้งวงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟาประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้น 1 อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535
จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว
งวดที่ 7
จํานวนเงินรอยละ 12.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ กออิฐผนัง, ฉาบปูนผนัง, ติดตั้ง วงกบประตู-หนาตาง, ติดตั้งไฟฟาประปาภายใน (ยกเวนดวงโคมและสุขภัณฑ) ชั้นที่ 2 อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535
จํานวน 1 หลัง เสร็จเรียบรอยแลว
งวดที่ 8
จํานวนเงินรอยละ 13.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายรอยละ 15
จะจ ายให เ มื่ อผู รั บ จ างได ทําการ ทํ าวั ส ดุ ผิ ว พื้ น , บุ วั ส ดุ ผิ ว ผนั ง, ทํ าฝ าเพดาน, ติ ด ตั้ งบานประตู –
หนาตาง พรอมอุปกรณ (ยกเวนงานทาสี) อาคาร บก.พัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.6535 จํานวน 1
หลัง เสร็จเรียบรอยแลว
งวดสุดทาย
จํานวนเงินรอยละ 16.00 ของเงินคากอสรางทั้งหมด และไดหักคืนเงินลวงหนาจายสวนที่
เหลือทั้งหมดจะจายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ สรางเสาธงระดับกองพัน รายละเอียดตามแบบ กห.202, พื้นแข็ง ค.ส.ล. รับน้ําหนัก 12 ตัน รายละเอียดตามแบบ ทบ.7943, สรางถนนแอสฟลทติกคอ
นกรีต สาย ก และ ข (ทําถึงชั้นลูกรัง) รายละเอียดตามแบบ ทบ.8020 แบบที่ 3 แถวที่ 2, ติดตั้งถัง
น้ําบนดิน PE จุ 1,000 ลิตร พรอมฐานรองรับถัง รายละเอียดตามแบบ 10564, เครื่องสูบน้ําอัตโนมัติ,
ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียสําเร็จรูป ชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศสําเร็จรูป ขนาดจุไมนอยกวา 3,000 ลิตร
และผูรับจางตองเสนอเอกสารสัญญาที่ ผูรับจางไดทําไวกับผูผลิตขายถังบําบัดน้ําเสีย สําหรับงาน
ติดตั้งถังบําบัดน้ําเสียทุกแหง
แสดงกับคณะกรรมการตรวจการจาง โดยมีรายละเอียดตาง ๆ ในสัญญาตามที่ระบุไวในเงื่อนไขสัญญา
การดําเนินการเกี่ย วกับถังบําบัด น้ําเสีย ระหวางผูรั บจางกับบริษัทผูผลิ ตขายถั งบําบั ดน้ําเสี ย ตาม
เอกสารรายละเอียดการปฏิบัติประกอบสัญญางานกอสรางของกองทัพบก, เชื่อมโยงไฟฟา – ประปา
ภายนอกอาคารเขากับไฟฟา - ประปาภายในอาคาร โดยการไฟฟาฯ - การประปาฯ และผูรับจางเปน
ผูดําเนินการตามลําดับ พรอมแนบแบบหรือแบบรางที่การไฟฟา ฯ ใชในการประมาณการมาดวย และ
ทํ างานในส ว นที่ เ หลื อ ทั้ งหมด ของ งานโครงการก อสร างอาคารสํ านั กงานและบ านพั ก พั น.สห.ทภ.
ปงบประมาณ 2562 ของ พัน.สห.21 จว. น.ม. ใหแลวเสร็จเรียบรอยถูกตองครบถวนสมบูรณตามแบบ
รูปรายการและสัญญา และผูวาจางไดทําการตรวจรับมอบงานไวเปนการถูกตองเรียบรอยแลว
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โดย
ตอง

หมายเหตุ
1. ผูรับจางตองรับผิดชอบตามกําหนดอายุรับรองสภาพงานภายใน 2 ป
2. ตองมีชางและกรรมกรทํางานอยางนอย 9 คน
3. ผูรับจางตองทํางานใหแลวเสร็จและสงมอบงานภายใน 300 วัน
3.1 งานงวดที่ 1
ใหแลวเสร็จใน 60 วัน
3.2 งานงวดที่ 2
ใหแลวเสร็จใน 90 วัน
3.3 งานงวดที่ 3
ใหแลวเสร็จใน 120 วัน
3.4 งานงวดที่ 4
ใหแลวเสร็จใน 150 วัน
3.5 งานงวดที่ 5
ใหแลวเสร็จใน 180 วัน
3.6 งานงวดที่ 6
ใหแลวเสร็จใน 210 วัน
3.7 งานงวดที่ 7
ใหแลวเสร็จใน 240 วัน
3.8 งานงวดที่ 8
ใหแลวเสร็จใน 270 วัน
3.9 งานงวดสุดทาย
ใหแลวเสร็จใน 300 วัน
4. งานนี้เปนงานกอสรางควบคุมตาม พ.ร.บ. การประกอบอาชีพงานกอสรางในสาขา 6
งานกอสราง โครงสรางทั่วไป และใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ตามหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ 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
เฉพาะ จากบริษัทผูผลิตตัวยาและจะตองรับประกันผลงานอยางนอย 4 ป ทั้งนี้นา้ํ ยาที่ใช
ไดรับอนุมัติ จากผูวาจางกอนและผูรบั จางตองแนบรูปถาย ขั้นตอนการปฏิบัตงิ านและตองมี
หนังสือ
ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเซ็นกํากับ

ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2

ผนวก ค.

ใชประกอบประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ลงวันที่..................................
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 ของราคางานจางทั้งหมด แตไมเกินวันละ 100.- บาท
2. วงเงินราคาคาจางไมเกิน 5,000,000 บาท กําหนดเปนคาปรับรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัว
ในอัตรารอยละ 0.10 ของราคางานจางทั้งหมด
3. วงเงินราคาคาจางไมเกิน 15,000,000 บาท กําหนดเปนคาปรับรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัว
ในอัตรารอยละ 0.09 ของราคางานจางทั้งหมด
4. วงเงินราคาคาจางไมเกิน 50,000,000 บาท กําหนดเปนคาปรับรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัว
ในอัตรารอยละ 0.09 ของราคางานจางทั้งหมด
5. วงเงินราคาคาจางไมเกิน 150,000,000 บาท กําหนดเปนคาปรับรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัว
ในอัตรารอยละ 0.07 ของราคางานจางทั้งหมด
6. วงเงินราคาคาจางไมเกิน 500,000,000 บาท กําหนดเปนคาปรับรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัว
ในอัตรารอยละ 0.06 ของราคางานจางทั้งหมด
7. วงเงินราคาคาจางเกิน 500,000,000 บาท กําหนดเปนคาปรับรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัว
ในอัตรารอยละ 0.05 ของราคางานจางทั้งหมด
-----------------ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
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