( ร่ าง )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่ อสร้ างฯ
เรื อง ประกวดราคาเช่ าเช่ าเครื องมือและอปกรณ์
พเิ ศษสนับสนนทหารช่
าง เพือใช้ ในโครงการ
ุ
ุ
พัฒนาแหล่ งท่ องเทียวในเขตทหารของกองทัพบก และโครงการส่ งเสริมการท่ องเทียวตาม
ธรรมชาติ (ภาคเหนื อ) ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาแหล่ งท่ องเทียวเชิง
สันทนาการของจังหวัดพิษณโลก
ุ ในหน่ วยทหาร ค่ ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง
จังหวัดพิษณโลก
ุ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
๑. เช่ารถปูแอสฟัลท์ตกิ คอนกรี ต ๑ คัน จํานวน ๕ วัน
๒. เช่ารถโกยตัก ๒ คัน
จํานวน ๑๔๐ วัน
๓. เช่ารถโกยตักขนาดเล็ก ๔ คัน จํานวน ๑๔๐ วัน
๔. เช่ารถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ๓ คัน จํานวน ๑๔๐ วัน
เช่าเครื องมือและอุปกรณ์
พิเศษสนับสนุนทหารช่าง เพือ
ใช้ในโครงการพัฒนาแหล่ ง
ท่องเทียวเชิ งสันทนาการของ
จังหวัดพิษณุ โลก ในหน่ วย
ทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศ
รถ อําเภอเมืองพิษณุ โลก
จังหวัดพิษณุ โลก

จํานวน

๑

งาน

ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ งอยูร่ ะหว่างถู กระงับการยืนข้อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่ วยงาน

ของรัฐไว้ชวั คราวตามทีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ งถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ น
ผูท้ ิงงานของหน่ วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ งรวมถึ งนิ ติ
บุคคลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนิ นงาน
ในกิจการของนิ ติบุคคลนันด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัด
จ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิ จจานุ เบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลผูม้ อี าชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซือดังกล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอราคารายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอ
ให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครังนี
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุ ม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้น
แต่รฐั บาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สังให้สละเอกสิ ทธิค วามคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ีถูกประเมินสิ ทธิผเู ้ สนอราคาในสถานะทีห้ามเข้า
เสนอราคาหรื อห้ามทําสัญญาตามที คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ผูเ้ สนอราคาทีเสนอราคาในรู ปแบบของ "กิจการร่ วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(๑) กรณี ทกิี จการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่ วมค้าจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้
เสนอราคาในนาม "กิจการร่ วมค้า" ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้าง กิจการร่ วมค้าดังกล่าว
สามารถนําผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานก่ อสร้างของกิ จการร่ วมค้าที
เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณี ทกิี จการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิ ติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละ
นิ ติบุคคลทีเข้าร่ วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณี ทกิี จการร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์
อักษรกําหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับ
หน่ วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่ วมค้านันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผูเ้ ข้าร่ วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าทียืนเสนอราคาได้

ทังนี "กิจการร่ วมค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิ ติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่ วม
ค้าทีจดทะเบียนเป็ นนิ ติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
๑๑.บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคูส่ ัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๑๒. บุคคลหรื อนิ ติบุคคลทีจะเข้าเป็ นคูส่ ัญญากับหน่ วยงานภาครัฐ ซึ งได้ดาํ เนิ นการ
จัดซือจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียน
ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเว็บไซต์ศนู ย์ขอ้ มูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๑๓. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ งมี
มูลค่าไม่เกิน สามหมืนบาทคูส่ ัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ ในวันที ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตงั แต่วนั ทีประกาศจนถึงก่ อนวันเสนอ
ราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ
๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอี ยดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ผ่านทาง
อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที
........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯจะชีแจง
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที ........................
ประกาศ ณ วันที

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ฉลองชัย ชัยยะคํา

(พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแม่ทพั ภาคที ๓/รองผูอ้ าํ นวยการก่อสร้างฯ
ทําการแทน
แม่ทพั ภาคที ๓/ผูอ้ าํ นวยการก่อสร้างฯ
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่ วนที ๑
และเอกสารส่ วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ตงั แต่วนั ที ขอรับเอกสารจนถึ งวันเสนอราคา

สําเนาถูกต้อง
ยงยุทธ คุ ม้ แพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุม้ แพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิ การ กองทัพภาคที 3
ประกาศขึนเว็บวันที ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดย พันเอกยงยุทธ คุม้ แพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิ การ กองทัพภาคที 3

( ร่ าง )
เอกสารประกวดราคาเช่ าด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ........................
ประกวดราคาเช่ าเช่ าเครื องมือและอปกรณ์
พเิ ศษสนับสนนทหารช่
าง เพือใช้ ในโครงการพัฒนา
ุ
ุ
แหล่ งท่ องเทียวในเขตทหารของกองทัพบก และโครงการส่ งเสริมการท่องเทียวตามธรรมชาติ
(ภาคเหนื อ) ประจําปี งบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาแหล่ งท่องเทียวเชิงสันทนาการของ
จังหวัดพิษณโลก
ุ ในหน่ วยทหาร ค่ ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณโลก
ุ
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ
ลงวันที ธันวาคม ๒๕๖๐
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ซึ งต่อไปนี
เรี ยกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ตามรายการ ดังนี
๑. เช่ารถปูแอสฟัลท์ตกิ คอนกรี ต ๑ คัน จํานวน ๕ วัน
๒. เช่ารถโกยตัก ๒ คัน
จํานวน ๑๔๐ วัน
๓. เช่ารถโกยตักขนาดเล็ก ๔ คัน จํานวน ๑๔๐ วัน
๔. เช่ารถบรรทุกเทท้าย ๑๐ ล้อ ๓ คัน จํานวน ๑๔๐ วัน
เช่าเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษ
สนับสนุ นทหารช่าง เพือใช้ใน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเทียว
เชิงสันทนาการของจังหวัด
พิษณุ โลก ในหน่ วยทหาร ค่าย
สมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอ
เมืองพิษณุ โลก จังหวัด
พิษณุ โลก

จํานวน

๑

งาน

ซึ งพัสดุทีจะเช่านีตอ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่ อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ น

สภาพทีจะใช้งานได้ทนั ที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี โดยมีขอ้ แนะนํา และข้อกําหนด
ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ในระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่ วยงาน
๑.๔ แบบหนังสื อคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิ ยาม
(๑) ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที ๑
(๒) บัญชี เอกสารส่ วนที ๒
๒. คณสมบั
ตขิ องผ้ เู สนอราคา
ุ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ งอยูร่ ะหว่างถู กระงับการยืนข้อเสนอหรื อทําสัญญากับ
หน่ วยงานของรัฐไว้ชวั คราวตามทีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียน
ชือให้เป็ นผูท้ ิงงานของหน่ วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ ง

รวมถึงนิ ติบุคคลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร ผูม้ ีอาํ นาจในการ
ดําเนินงานในกิ จการของนิติบุคคลนันด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซือจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิ จจานุ เบกษา
๒.๗ เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อ(นิ ติบุคคล) ผูม้ ีอาชี พรับจ้างงานทีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนทีเข้ายืน
ข้อเสนอให้แก่ ?หน่ วยงานของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ น
ผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ หรื อความคุม้ กัน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มคี าํ สังให้สละเอกสิ ทธิ ความคุม้ กันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ไม่เป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานตามระเบียบที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง กําหนด
๒.๑๑ ผูเ้ สนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๒.๑๓ ผูเ้ สนอราคาซึ งได้รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่าน
บัญชี ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ น
เงินสดก็ได้ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซือจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิ จจานุ เบกษา
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี

(๑) ในกรณี ผูเ้ สนอราคาเป็ นนิ ติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนา
หนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิ ติบคุ คล บัญชีรายชือหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุ ม (ถ้า
มี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนสํ
ื าเนาหนังสื อ
รับรองการจดทะเบียนนิ ติบุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ี
อํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู ้ ือหุ น้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิติ
บุคคลให้ยนื สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ นั สําเนาข้อตกลงทีแสดงถึงการเข้าเป็ น
หุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่ วน หรื อสําเนาหนังสือเดิ นทาง
ของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนทีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทังรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ น ผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า
ให้ยนสํ
ื าเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า และเอกสารตามทีระบุไว้ใน (๑) หรื อ (๒) ของผูร้ ่ วมค้า
แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม
(๕) บัญชี เอกสารส่ วนที ๑ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบใน
รู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณี ทีผูเ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอืนกระทําการแทนให้
แนบหนังสื อมอบอํานาจซึ งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู ้
มอบอํานาจและผูร้ ับมอบอํานาจ ทังนี หากผูร้ ับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ี
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึงปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ทีผู ้
เสนอราคา มอบอํานาจให้บุคคลอืนลงลายมือชืออิเล็กทรอนิ กส์ หรื อหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผูเ้ สนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ แทน

(๓) ใบเสนอราคาเช่ า, คุณลักษณะของกองทัพบก
(๔) สําเนาผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิ น ๕ ปี ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านสี แสนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ัญญาโดยตรงกับ
หน่ วยงานของรัฐหรื อหน่วยงานเอกชนที กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้างฯ เชือถือ
(๕) บัญชี เอกสารส่ วนที ๒ ทังหมดทีได้ยืนพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบใน
รู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๓ เมือผูเ้ สนอราคาดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่ วนที ๑
และบัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ครบถ้วน ถูกต้อ งแล้ว ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิ กส์จะสร้างแบบบัญชี เอกสารส่ วนที ๑ และแบบบัญชีเอกสารส่ วนที ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้อตั โนมัติโดยผูเ้ สนอราคาไม่ตอ้ งแนบแบบบัญชีเอกสาร
ดังกล่าวในรู ปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ตามทีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ นี โดยไม่มี
เงือนไขใดๆ ทังสิ น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทังหลักฐานแสดง
ตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูเ้ สนอราคา โดยไม่ตอ้ งแนบใบเสนอราคาในรู ปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการ
ก่อสร้างให้ครบถ้วน
ราคาทีเสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่
วันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาทีตนได้เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๔๐ วัน
นับถัดจากวันลงนาม ในสัญญาเช่า
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์เ พือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที
๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ทงั หมดเสี ย
ก่อนทีจะตกลงยืนข้อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซือจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์ ในวันที ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรู ปแบบ
ไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเ้ สนอราคาต้องเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะ
ยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่ งข้อมูล (Upload) เพือเป็ นการเสนอราคาให้แก่ หน่ วยงานของรัฐ
ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิ กส์
เมือพ้นกําหนดเวลายืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน
ข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่า เป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์
ร่ วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอืนตามข้อ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผูเ้ สนอราคารายใดเป็ นผูเ้ สนอ
ราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูย้ นื
ข้อเสนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์
ก่อนหรื อในขณะทีมีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผูเ้ สนอราคารายใดกระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมตามข้อ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทํา
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผูเ้ สนอราคา
รายนันออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้างฯจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิ จฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคารายนันเป็ นผูท้ ีให้ความร่ วมมือ

เป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ มให้มกี ารกระทําดังกล่าว
หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผูเ้ สนอราคาทีชนะการ
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนอราคารายใดรายหนึ งกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หน่ วยงานของรัฐสามารถตัดสิ ทธิ การเป็ นผูช้ นะการเสนอราคา
โดยไม่เรี ยกผูเ้ สนอราคาเข้ามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมเป็ นผูท้ ิงงานได้
๔.๘ ผูเ้ สนอราคาจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิ กส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้องเป็ นราคาทีรวมภาษี มูลค่าเพิม และภาษีอืนๆ
(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูเ้ สนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพือเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา ทีกําหนด
(๔) ผูเ้ สนอราคาจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูเ้ สนอราคาต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ในเว็บไซต์
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๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้อเสนอประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ครังนี
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตัดสิ นโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยืนข้อเสนอ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน
หลักฐานการยืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์จะไม่รับพิจารณาราคา

ของผูเ้ สนอราคาเสนอรายนัน เว้นแต่เป็ นข้อผิดพลาด หรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดแผก
ไปจากเงือนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่ วนทีมิใช่
สาระสําคัญ ทังนี เฉพาะในกรณี ทีพิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯเท่านัน
๕.๓ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯสงวนสิ ทธิ
ไม่พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผูเ้ สนอราคารายนันในบัญชี ผรู ้ ับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ทางระบบการจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผูซ้ ื อ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซือจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ
(๒) ไม่กรอกชือนิ ติบคุ คล หรื อลงลายมือชืออิ เล็กทรอนิกส์อย่างหนึ ง
อย่างใด หรื อทังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่
ผูเ้ สนอราคารายอืน
๕.๔ ในการตัดสิ นการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส์ หรื อในการทําสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที
๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯมีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชีแจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ข้อเท็จจริ งอืนใดทีเกียวข้องกับผูเ้ สนอราคาเสนอได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้างฯสิ ทธิ ทจะไม่
ี รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรื อไม่ทาํ สัญญา หากข้อเท็จจริ ง
ดังกล่าวไม่มคี วามเหมาะสม หรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึง
สิ ทธิ ทจะไม่
ี รับราคาตําสุ ด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมด ก็ได้ และอา
พิจารณาเลือกเช่าในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พจิ ารณาจัดเช่าเลยก็ได้ สุ ดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาเสนอจะเรี ยกร้อง ค่าเสี ยหายใดๆ มิได้
รวมทังกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิงงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูเ้ สนอราคาที

ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิ ติบุคคลอื นมายืนข้อเสนอ
แทน เป็ นต้น
๕.๖ ในกรณี ทีปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู ้
เสนอราคาทีมีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูเ้ สนอราคาทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคา
รายอื น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาทีกระทําการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/
กองอํานวยการก่อสร้างฯมีอาํ นาจทีจะตัดรายชือผูเ้ สนอราคาทีได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก
และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคา
รายนันเป็ น ผูท้ ิงงาน
ในกรณี นีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาทีได้ดาํ เนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง ปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการพิจารณาผล การเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทําสัญญาเช่ า
๖.๑ ในกรณี ทีผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่ งมอบ
สิ งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วนั ทีทําข้อตกลงเช่ า
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ น
หนังสื อ แทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ทีผูช้ นะการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่ งมอบ
สิ งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที
๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทําสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับ
แจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ งของที
ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ ได้ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ
ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ งอย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
๖.(๒) เช็คหรื อดราฟท์ทธนาคารสั
ี
งจ่ายให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ โดยเป็ นเช็คลงวันทีทีทําสัญญา หรื อก่อนหน้านัน ไม่เกิน ๓ วัน

ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสื อคําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคํ
ประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.(๔) หนังสื อคําประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที
ได้รับอนุ ญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจคําประกัน ตา
ประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชือบริ ษทั เงินทุนทีธนาคารแห่ งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อคําประกันของธนาคารที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู ้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ (ผูใ้ ห้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
๗. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์นี จะ
กําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๘. การรั บประกันความชํารดบกพร่
อง
ุ
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ ซึ งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทํา
สัญญาเช่า ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของ
สิ งของทีเช่าทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า นับถัดจากวันทีผูเ้ ช่ารับมอบ โดยผูใ้ ห้
เช่าต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิ มภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้รับแจ้ง
ความชํารุ ดบกพร่ อง
๙. ข้ อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืนๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุ สาํ หรับการเช่าครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที
๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯได้รับอนุ มตั ิเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
แล้วเท่านัน
๙.๒ เมือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯได้
คัดเลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูใ้ ห้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ งของตามประกวดราคา

อิเล็กทรอนิ กส์แล้ว ถ้าผูใ้ ห้เช่าจะต้องสังหรื อนําสิ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของ
นันต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้
ตามทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ งเป็ นผูใ้ ห้เช่า จะต้อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสังหรื อนําสิ งของทีเช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ
กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผูใ้ ห้เช่ าสัง หรื อเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ น
ของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้สิงของทีเช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมี
สิ ทธิ เช่ นเดียวกับเรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรม
เจ้าท่า ให้บรรทุกสิ งของนัน โดยเรื ออืนทีมิใช่ เรื อไทย ซึ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่ นนันก่อน
บรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณี ทีไม่ปฏิ บตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วย การส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้างฯได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที ทางราชการกําหนด ดัง
ระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะริ บหลักประกัน
การยืนข้อเสนอหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อคําประกันการยืนข้อเสนอทันทีและอา
พิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอืน (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณา ให้เป็ นผูท้ ิงงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๙.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯสงวนสิ ทธิ ที
จะแก้ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงาน
อัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๓.๕ หน่ วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิ กการจัดซือจัดจ้างในกรณีต่อไปนี
ได้ โดยทีผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากหน่ วยงานของรัฐไม่ได้
(๑) หน่ วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณทีจะใช้ใน
การจัดซือจัดจ้างหรื อเงินงบประมาณทีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอทีจะทําการจัดซือจัดจ้างนัน
ต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้าลักษณะผูย้ นข้
ื อเสนอทีชนะการจัดซื อจัดจ้าง

หรื อทีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้เสี ยกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืน หรื อ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อสมยอมกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนหรื อเจ้าหน้าทีใน
การเสนอราคา หรื อส่ อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่
หน่ วยงานของรัฐหรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ
ธันวาคม ๒๕๖๐

