( สำเนำ )
ประกำศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพภำคที่ ๓
เรื่อง ประกวดรำคำซื้อยำงรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์สำยขนส่ง ตำมแผนป้องกันชำยแดน ประจำปีงบประมำณ
๒๕๖๕ ให้กับ ทหำรพรำนกองทัพภำคที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-----------------------------------------------------------

กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และ
แบตเตอรี่รถยนต์สายขนส่ง ตามแผนป้องกันชายแดน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับ ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๔๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
-ยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ จานวน ๘ รายการ
-แบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จานวน ๘ รายการ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจาหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจาหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือที่ตัวแทนจาหน่ายแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจาหน่าย ซึ่งออกให้โดยตรงจากผู้ผลิตให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์
แสดงในวันยื่นพร้อมสาเนาแนบในเอกสารยื่นข้อเสนอ มาประกอบเป็นหลักฐานในการพิจารณาด้วย
๑๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการยางรถยนต์ขนาดต่างๆ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ถาวรสายขนส่ง หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๒๖๑๐-T-๖๓-P-๑๗๖๒ จานวน ๒ หน้า และรายการ
แบตเตอรี่ขนาดต่างๆ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรสายขนส่ง หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๑๔๐-T๖๓-P-๑๗๕๙ จานวน ๒ หน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะต้อง
ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
อานาจ ศรีมาก
(พลตรีอานาจ ศรีมาก)
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ทาการแทน
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ)
ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๔/๒๕๖๕
การซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรีร่ ถยนต์สายขนส่ง ตามแผนป้องกันชายแดน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕
ให้กับ ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓
ตามประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕
----------------------------------กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
รายการ ดังนี้
-ยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ จานวน ๘ รายการ
-แบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ จานวน ๘ รายการ
พัสดุที่จะซือ้ นีต้ ้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ บัญชีรายละเอียดของตัวอย่าง (ผนวก ก.)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทงิ้
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผู้ทงิ้ งานเป็น
หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนั้นด้วย

๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลผู้มอี าชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๗๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมืน่ บาทถ้วน)
และ
เป็นผลงานทีเ่ ป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการ
กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยนื่ ข้อเสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ ละความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
กรณีทขี่ ้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงฯจะต้องมีการกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ ของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีทขี่ ้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องเป็นผูแ้ ทนจาหน่าย ที่ได้รับการแต่งตัง้ ให้เป็น
ผู้แทนจาหน่ายจากบริษัทผูผ้ ลิต หรือทีต่ ัวแทนจาหน่ายแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจาหน่าย ซึ่งออกให้โดยตรงจาก
ผู้ผลิตให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์ แสดงในวันยื่นพร้อมสาเนาแนบในเอกสารยืน่ ข้อเสนอ
๒.๑๓ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการยางรถยนต์ขนาดต่างๆ ถือตามคุณ
ลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรสายขนส่ง หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๒๖๑๐-T-๖๓-P-๑๗๖๒ จานวน ๒ หน้า
และรายการแบตเตอรีข่ นาดต่างๆ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรสายขนส่ง หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ ๖๑๔๐-T-๖๓-P-๑๗๕๙ จานวน ๒ หน้า
๓. หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นติ ิบคุ คล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยนื่ ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสาเนาใบทะเบียนการค้า
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทัง้ นี้ เมื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยนื่ ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บคุ คลอืน่ กระทาการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบ
อานาจ ทั้งนีห้ ากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทบี่ รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกของผู้ยนื่ ข้อเสนอ และแบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) รายการพิจารณาที่ ๑ จัดซื้อยางรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์สายขนส่ง
แผนป้องกันชายแดน ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กบั ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓
(๓.๑) สาเนาใบขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)
(๓.๒) สาเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้ามี)
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า
๗๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมืน่ บาทถ้วน) และสาเนาสัญญาซื้อขายตามหนังสือรับรองผลงานฉบับที่ยนื่
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) หนังสือเป็นผู้แทนจาหน่าย ที่ได้รบั การแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจาหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือทีต่ ัวแทนจาหน่ายแต่งตัง้ ให้เป็นผูแ้ ทนจาหน่าย ซึ่งออกให้โดยตรงจากผู้ผลิตให้จาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ แสดงในวันยืน่ พร้อมสาเนาแนบในเอกสารยื่นข้อเสนอ
(๖) ใบเสนอราคา
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)

ทัง้ นี้ เมื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยนื่ ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยนื่ ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึง่ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ คลังสิ่งอุปกรณ์ ๑, ๒ และ ๔ ฝ่ายส่ง
กาลังบารุงศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอ
ราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยนื่ ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
๔.๓ ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซือ้ ขาย หรือวันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓ ให้สง่
มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกทีแ่ นบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจทานิตกิ รรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑๖ รายการ (ตามบัญชี
รายละเอียดของตัวอย่าง ผนวก ก.) โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับในเอกสารด้วย
พร้อมสรุปจานวนเอกสารทีจ่ ัดส่งหรือนามาแสดง ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐
น. ณ คลังสิ่งอุปกรณ์ ๑, ๒ และ ๔ ฝ่ายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศ
รถ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ทัง้ นี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓จะไม่รบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓จะ
คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยนื่ ข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยนื่ ข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือ
ในขณะทีม่ ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผูร้ ิเริม่ ให้มีการกระทาดังกล่าวและ
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ กองทัพบก
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓กาหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ ิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยนื่ ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้
๕.๔ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิไ์ ม่พิจารณาข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชือ่ ผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไม่กรอกชือ่ ผู้ยนื่ ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยนื่ ข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่
๓มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะ
ไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อง
๕.๖ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบั ราคา
ต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลย
ก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓เป็นเด็ดขาด ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทัง้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่กต็ าม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิตบิ ุคคลอืน่ มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยนื่ ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ ชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผูย้ ื่นข้อเสนอสามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูย้ ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓อาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทีช่ นะ
การประกวดราคาหรือที่ได้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยนื่ ข้อเสนอซึ่งเป็นผูป้ ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีไ่ ม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดย
จัดเรียงลาดับผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยนื่ ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึง่ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผู้ยนื่ ข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต
ภายในประเทศไทย(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุด
ของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จดั ซื้อจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและ
ออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรณีที่มกี ารเสนอราคาหลายรายการและกาหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม
หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ทีไ่ ด้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่
ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค้าตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง
อนึ่งหากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้งข้อ ๕.๘
และข้อ ๕.๙ ให้ผู้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๕
๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ มิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ ือ
สัญชาติไทยหรือนิติบคุ คลทีจ่ ัดตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิได้ถอื สัญชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ ือสัญชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลที่จดั ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยนื่ ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึง่ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ ือสัญชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิง่ ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซื้อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓จะ
พิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓เห็นว่าไม่สมควรจัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือด
ราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธกี ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนด

(๔) หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั อนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็น
ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่ มอบสิง่ ของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ ได้ตรวจรับมอบสิง่ ของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คดิ ในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ ของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของทีซ่ ื้อขายที่เกิดขึน้
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ได้รบั มอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีไ่ ด้รับแจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ
ภาคที่ ๓ได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้คดั เลือกผู้ยนื่ ข้อเสนอราย
ใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรือนา
สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขาย
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนาสิง่ ของทีซ่ ื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้สิ่งของทีซ่ อื้ ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออืน่ ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยนื่ ข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ได้คดั เลือกแล้ว
ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยืน่
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการ
สูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัตติ ามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ คา
วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีส่ ุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อใน
กรณีตอ่ ไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาค
ที่ ๓ไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่
จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ ่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือทีไ่ ด้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยนื่ ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอืน่ ใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครัง้ นี้ตอ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผูย้ ื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบตั ิ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้ว
เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นผูข้ ายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทกี่ าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕

