- สาเนาคู่ฉบับ -

ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๒๔
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จานวน ๘ หลัง ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๔
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding )
-----------------------------------

มณฑลทหารบกที่ ๒๔ มีความประสงค์ ประกวดราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก
สร้างจานวน ๘ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ของหน่วย มณฑลทหารบกที่ ๒๔
ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ถนนทหาร ตาบลหมากแข้ง อาเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
ราคากลางของงานจ้ า งในการประกวดราคาครั้ ง นี้ เป็ น เงิ น ทิ้ ง สิ้ น ๒,๒๗๐,๗๐๐.- บาท
( สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาให้ แ ก่
มณฑลทหารบกที่ ๒๔ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ถู ก ประเมิ น สิ ท ธิ ผู้ เ สนอราคาในสถานะที่ ห้ า มเสนอราคา
และห้ามทาสัญญาตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กาหนด
๖. ผู้ เ สนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการจ้ า งของ
มณฑลทหารบกที่ ๒๔
๗. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดี่ยวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๕,๓๕๐.- บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หน่ ว ยงานอื่ น ซึ่ ง มี ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ใ ห้ มี ฐ านะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มณฑลทหารบกที่ ๒๔ เชื่อถือ
/ผู้เสนอราคา ฯ.....

-๒ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ล ะ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้น
แต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบี ย นเป็ นนิ ติบุ คคลต่อหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่งมีห น้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์)
๘. บุ คคลหรือนิ ติบุ คคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๑๐. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๑๑. กรณีที่เป็น นิ ติบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลื อกให้ เป็นผู้ ขายหรือผู้ รับจ้างเมื่อ
ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลต่างด้าวนั้น ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ แล้วเท่านั้น
๑๒. ผู้เสนอราคาที่เป็นนิติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล จะต้องให้ส่วนราชการที่ออกหนังสือ
รับรองสาเนาการจัดทะเบียนนิติบุคคลและทะเบียนพาณิชย์ มีกาหนดระยะไม่เกิน ๖ เดือน และออกหนังสือ
รับรองผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๒ ปี
กาหนดยื่ น ข้ อ เสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้า งภาครัฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

/ผู้สนใจติดต่อ ฯ......

-๓ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่เสียค่าใช่จ่าย ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิ กส์ ในระหว่างวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๒ สิ งหาคม
๒๕๖๐ โดยดาวน์ โ หลดเอกสารผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ได้ ภ ายหลั ง จาก
ดาวน์โหลด เรียบร้อยแล้ว ก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ หรือสอบถามรายละเอียดทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๙๓๐-๒๑๑ – ๒ ต่อ ๒๗๐๔๒ ในวันและเวลาราชการ
ผู้ ส นใจต้อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ม เติ ม เกี่ ย วกั บสถานที่ห รื อ แบบรู ป รายการละเอี ย ด
โปรดสอบถามมายัง Qmmtb๒๔@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดย มณฑลทหารบกที่ ๒๔
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ WWW.gprocurment.com ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ถ้า
มี)
ประกาศ

ณ วันที่

๑๕

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลตรี กนก
ภู่มว่ ง
( กนก
ภู่ม่วง )
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๔

แผนกพลาธิการ
โทร. ๐-๔๒๙๓๐- ๒๑๑-๒ ต่อ ๒๗๐๔๒

สาเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ) ร.ท. อุทัย รอดบุญมา
( อุทัย รอดบุญมา )
รรก.นนม.มทบ.๒๔ รักษาราชการ
พธ.มทบ.๒๔
๑๕ ส.ค.๖๐

-ร่าง-

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e –bidding)
เลขที่ 04/2560
งานจ้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง จานวน 8 หลัง ของ มณฑลทหารบกที่ ๒๔
ตามประกาศ มณฑลทหารบกที่ 24
ลงวันที่ 15 เดือน สิงหาคม พุทธศักราช 2560
----------------------------------------มณฑลทหารบกที่ 24 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มณฑลทหารบกที่ 24” มีความประสงค์ จะ
ประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูก
สร้าง จานวน 8 หลัง พร้อมสิ่งอานวยความสะดวก ตั้งอยู่ที่ ค่ายประจักษ์ศิลปาคม ตาบลหมากแข้ง อาเภอ
เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
1.5 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.7 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดกาคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกันและให้ประชาชนตรวจดูได้)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว
/2.3 ผู้เสนอราคาฯ.........

-22.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกั นกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา
ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 24 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกาหนด
2.6 ผู้ เ สนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กผู้ มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น ในการจ้ า งของ
มณฑลทหารบกที่ 24
2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดี่ยวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้ า งในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 1,135,-50.-บาท และเป็ น ผลงานที่ เ ป็น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส่ ว นราชการ
หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ มณฑลทหารบกที่ 24
เชื้อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค่า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดัง กล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบี ย นเป็ นนิ ติบุ คคลต่อหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่งมีห น้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒ นาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์)
8. บุ ค คลหรื อ นิ ติบุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาต้อ งไม่ อ ยู่ ในฐานะเป็ นผู้ ไ ม่แ สดงบั ญ ชี รายรั บ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
9. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government Procurement : e – GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การเบิกจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
/11.กรณีที่เป็นนิติบุคคลฯ.....

-311.กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าวเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้างเมื่อลงนาม
ในสัญญาแล้ว สัญญาจะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อนิติบุคคลต่างด้าวนั้น ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 แล้วเท่านั้น
12.ผู้เสนอราคาที่เป็ นนิ ติบุคคล และไม่เป็นนิติบุคคล จะต้องให้ ส่ วนราชการที่ออกหนังสื อ
รับรองสาเนาการจัดทะเบียนนิติบุคคลและทะเบียนพาณิชย์ มีกาหนดระยะไม่เกิน 6 เดือน และออกหนังสือ
รับรองผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน 2 ปี
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ที่มีอายุรับรองไม่เกิน 3 เดือน บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ จดทะเบียน
นิติบุคคล ที่มีอายุรับรองไม่เกิน 3 เดือน หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจ
ควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง และประทับตรา (ถ้ามี)
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น สาเนาบัตร
ประจ าตัว ประชาชนของผู้ นั้ น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้ นส่ ว น (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจาตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง และจะต้อง
มีสาเนาหนังสือการจดทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้องด้วย
(4) ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองตราประทับ(กรณีที่ตราประทับมีผลต่อการกระทานิติกรรม)
ที่มีอายุการรับรองไม่เกิน 3 เดือน กรณีที่หนังสือรับรองตราประทับไม่มีผลต่อการกระทานิติกรรม หาก มณฑล
ทหารบกที่ 24 มีความประสงค์ที่จะดาเนินการตรวจสอบหนังสือดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้เสนอราคาจะต้อง
นามาให้ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.8 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) บัญชีแสดงรายการวัดสุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆรวมทั้งกาไรได้ด้วย
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่นทาการแทน
/(3) หลักประกันฯ........

-4(3) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง ตามข้อ 2.6
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 และเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
4. การเสนอราคา
4.1ผู้ เ สนอราคาต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายในเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเสนอราคาสุ ดท้าย
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่ เกิน
150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก มณฑลทหารบกที่ 24 ให้เริ่มทางาน
4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดประกอบการ
จัดหาฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่น ข้อเสนอราคาและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง เวลา 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่น ข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ เพิ่มเติมโดย
เด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ ของผู้ เสนอราคาแต่ ล ะรายว่า เป็น ผู้ เ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน์ร่ ว มกัน กับ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น
ตามข้อ 1.5 (1) ณ วันประกาศประกวดราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตาม ข้อ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออก
จากการเป็นผู้เสนอราคา และ มณฑลทหารบกที่ 24 จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของการราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว

-54.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงือ่ นไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ระบบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไชต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกัน การเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5
(ห้า) ของราคาค่าจ้างทั้งหมด คิดเป็นจานวนเงิน 113,535.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบห้า
บาทถ้วน )
5.1 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน
5.2 เซ็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 24 โดยเป็นเซ็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนนั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณี ที่ ผู้ เ สนอราคาน าเช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ่ า ยหรื อ พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย มาวางเป็ น
หลักประกันการเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
31 สิงหาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
หลักประกัน การเสนอราคานี้ ตามข้อนี้ มณฑลทหารบกที่ 24 จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือ
ผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการกเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มณฑลทหารบกที่
24 จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจากราคารวมต่าสุด นอกจากนี้ต้องปฏิบัติ
ถูกต้อง
ตามเงื่อนไขในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
6.2 หากผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลั กฐานการยื่น
ข้อเสนอ ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะไม่ พิ จ ารณาราคาของผู้ เ สนอราคารายนั้ น เว้ น แต่ เ ป็ น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ใน
ส่วนที่มิใช่สาระสาคัญทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ มณฑลทหารบกที่ 24 เท่านั้น
/6.3 มณฑลทหารบกที่ 24ฯ.....

-66.3 มณฑลทหารบกที่ 24 สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ ผ่อน
ผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ มณฑลทหารบกที่ 24
(2) ไม่กรอกซื่อนิติบุคคล บุคคลธรรมดา หรือลงลายมือซื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไข ที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ มณฑลทหารบกที่ 24 มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้เสนอราคาได้ มณฑลทหารบกที่ 24 มีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 มณฑลทหารบกที่ 24 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ มณฑลทหารบกที่ 24 เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอ
ราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง มณฑลทหารบกที่ 24 จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ห รือ มณฑลทหารบกที่ 24 จะให้ผู้เสนอราคานั้น
ชี ้แ จงและแสดงหลัก ฐานที ่ท าให้เ ชื ่อ ได้ว ่า ผู ้เ สนอราคาสามารถด าเนิ น งานตามการประกวดราคาจ้ า ง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มณฑลทหารบกที่ 24 มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของ
ผู้เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ
1.5 มณฑลทหารบกที่ 24 มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว และ มณฑล
ทหารบกที่ 24 จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
/ในกรณี ฯ.........

-7ในกรณีที่คัดเลือกเบื้องต้นเพื่อหาผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
เดียว หรือมีผู้มีสิทธิเสนอราคาเพียงรายเดียว เมื่อถึงเวลาเริ่มการเสนอราคา มณฑลทหารบกที่ 24 มีสิทธิที่จะ
ยกเลิกหรือ หากคณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่า มีเหตุผลสมควรที่จะดาเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
ประกวดราคา คณะกรรมการ ฯ ก็จะต่อรองราคากับผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.3 กับ มณฑลทหารบกที่ 24 ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
หลักประกันสัญญาเป็น จานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
มณฑลทหารบกที่ 24 ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 24 โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือ
ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2)
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ 1.4 (2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
มณฑลทหารบกที่ 24 จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามที่ระบุไว้ในสัญญาจ้างเมื่อผู้รับจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างทางานให้แล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน 150 วัน และทางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้แล้ว
เสร็จ โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวด
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทางานซ่อมโรงทหาร
๖๒ คน หมายเลข ๓๘๔/๒๓ จานวน ๔ รายการ , ซ่อมห้องน้า-ห้องส้วม หมายเลข ๓๘๕/๒๓ จานวน ๖ รายการ,
ซ่อม บก.มว.ดย. หมายเลข ๕๒/๔๔ จานวน ๙ รายการ , ซ่อมคลัง สป.๒-๔ หมายเลข ๒๕/๑๘ จานวน ๒
รายการ เสร็จเรียบร้อย
/งวดที่ 2 ฯ........

-8งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทางาน , ซ่อมคลัง สป.
สาย ยย. หมายเลข ๙๑/๔๕ จานวน ๑๐ รายการ เสร็จเรียบร้อย
งวดสุ ดท้าย เป็ นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ทางาน,
ซ่อมบ้านพักนายพัน หมายเลข ๑๑๘/๙๗ จานวน ๖ รายการ
ซ่อมบ้านพักนายพัน หมายเลข ๓๙๙/๒๓
จานวน ๒ รายการ , ซ่อมบ้านพักนายพัน หมายเลข ๑๑๙/๙๗ จานวน ๕ รายการ เสร็จเรียบร้อย
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 1.3 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)
ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่องและการบารุงรักษา
ผู้ช นะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.3 จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิดขึ้นในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี นับถัดจากวันที่ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้รับจ้า งต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11.การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาจ้างทั้งหมด
แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.4 (2) หรือหนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ 1.2 (2) ให้แก่ มณฑลทหารบกที่ 24 ก่อน
การรับชาระเงินล่วงหน้า นั้น
12.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
12.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี 2561
การลงนามในสั ญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ มณฑลทหารบกที่ 24 ได้รับอนุมัติสั่งจ่าย
งบประมาณงานจ้างครั้งนี้ จากงบประมาณประจาปี 2561 แล้วเท่านั้น และในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จากสานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว มณฑลทหารบกที่ 24 สงวนสิทธิที่จะยกเลิก
การดาเนินการประกวดราคาในครั้งนี้ทั้งหมด
ราคากลางของงานจ้า งในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็น เงิ นทั้ งสิ้ น 2,270,700.-บาท
(สองล้านสองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
/12.2 มณฑลทหารบกที่ 24ฯ....

-912.2 เมื่อ มณฑลทหารบกที่ 24 ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลง
จ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ ส านั ก งาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ นาวี ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ
เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
12.3 ผู้เสนอราคาซึ่ง มณฑลทหารบกที่ 24 ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 มณฑลทหารบกที่ 24 จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ
หรื อเรี ย กร้ องจากผู้ ออกหนั งสื อค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรีย กร้องให้ ช ดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.4 มณฑลทหารบกที่ 24 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ มณฑลทหารบกที่ 24 ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. ปวท. และปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. กาหนด ต้องมี
ช่างและกรรมกรทางานประจาอย่างน้อย วันละ 15 คน และ จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละ
สาขาช่างดังต่อไปนี้
13.1 ช่างไม้และช่างเหล็ก (ก่อสร้าง)
13.2 ช่างก่ออิฐ
13.3 ช่างฉาบปูน
13.4 ช่างไฟฟ้า
13.5 ช่างเชื่อมเหล็กและโลหะ
13.6 ช่างทาสี
/14.การปฏิบัติฯ.......

-1014. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
มณฑลทหารบกที่ 24
15 /สิงหาคม/2560

