( สําเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางเพื่อใชในโครงการกอสรางและปรับปรุงถนนที่
ชํารุดในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อําเภอ ของ จว.ส.ข. (ระยะที่ ๒) แผนงานซอมปรับปรุงถนนสายบานบา
โงย - บานตันหยง หมูที่ ๔ และสายบานตันหยง - รร.เจาะตาแม หมูที่ ๔ ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล.
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะประกวด
ราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางเพื่อใชในโครงการกอสรางและปรับปรุงถนนที่ชํารุดในพื้นที่ ๓
จชต. และ ๔ อําเภอ ของ จว.ส.ข. (ระยะที่ ๒) แผนงานซอมปรับปรุงถนนสายบานบาโงย - บานตันหยง
หมูที่ ๔ และสายบานตันหยง - รร.เจาะตาแม หมูที่ ๔ ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล. ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๒,๖๖๘,๘๘๙.๐๐ บาท (ยี่สิบสองลานหกแสนหกหมื่นแปดพันแปดรอยแปดสิบเกาบาทถวน) ตาม
รายการ ดังนี้
๑. BOLT & NUTS ยาว ๑๕ CM.
จํานวน ๖๐ ชุด
๒. BOLT & NUTS ยาว ๓ CM.
จํานวน ๔๖๐ ชุด
๓. END BEAM
จํานวน ๘ แผน
........................ฯลฯ...........................................
วัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชาง
เพื่อใชในงานซอมปรับปรุงถนนสาย
บานบาโงย - บานตันหยง หมูที่ ๔
และสายบานตันหยง หมูที่ ๔ และ
สายบานตันหยง - รร.เจาะตาแม
หมูที่ ๔ ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล.

จํานวน

๑

งาน

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา ๑๑,๓๐๐,๐๐๐.-

บาท และเปน
ผลงานทีเ่ ปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ เชื่อถือ
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางอีเมล
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ........................
โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง
เว็บไซต http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๑

ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการ
แทน
แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร
สวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)
นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3

( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางเพื่อใชในโครงการกอสรางและปรับปรุงถนนที่ชํารุดในพื้นที่ ๓ จชต.
และ ๔ อําเภอ ของ จว.ส.ข. (ระยะที่ ๒) แผนงานซอมปรับปรุงถนนสายบานบาโงย - บานตันหยง หมูที่ ๔
และสายบานตันหยง - รร.เจาะตาแม หมูที่ ๔ ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล.
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
ลงวันที่
กุมภาพันธ ๒๕๖๑
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
๑. BOLT & NUTS ยาว ๑๕ CM.
จํานวน ๖๐ ชุด
๒. BOLT & NUTS ยาว ๓ CM.
จํานวน ๔๖๐ ชุด
๓. END BEAM
จํานวน ๘ แผน
........................ฯลฯ...........................................
วัสดุกอสรางสนับสนุนทหาร
ชางเพื่อใชในงานซอม
ปรับปรุงถนนสายบานบาโงย

จํานวน

๑

งาน

- บานตันหยง หมูที่ ๔ และ
สายบานตันหยง หมูที่ ๔
และ สายบานตันหยง - รร.
เจาะตาแม หมูที่ ๔ ต.กาตอง
อ.ยะหา จว.ย.ล.
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยู
ในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕
๑.๖
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจาง
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน
และไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราช
กิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา
๑๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
เชื่อถือ
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่
เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และ
ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP)
ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตอง
ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับ
และจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด
ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผู
มีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให
ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อ
กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือ
คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนา
ขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
เปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันใน
ฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน
(๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับ
การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖
(๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟล
เอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผู
ยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่น
กระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมี
หลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจ
เปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/แบบรูปรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของกองทัพบก
ตามขอ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) ใบเสนอราคาซื้อ
(๕) สําเนาผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป ใน
วงเงินไมนอยกวา ๑๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบเอ็ดลานสามแสนบาทถวน) และเปน
ผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชน
ที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ เชื่อถือ
(๖) แบบแสดงบัญชีรายรับรายจายของโครงการ (บช.
๑)
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟล

เอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผู
ยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตอง
ครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดย
ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอ
ราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให
ถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากร
อื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุ
ให ณ กองอํานวยการกอสรางฯ โครงการซอมปรับปรุงถนนสายบานบาโงย - บาน
ตันหยง หมูที่ ๔ และสายบานตันหยง - รร.เจาะตาแม หมูที่ ๔ ต.กาตอง อ.ยะหา
จว.ย.ล.
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา
๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตอง
รับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไม
เกิน ๑๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาว
นี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสาร
ของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับ

เอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอ
ราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format)
โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจน
ของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปน
ผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑)
หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน
รวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใด
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลว
ไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจใน
ระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่
แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกัน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๑๓๓,๔๔๕.๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสาม
หมื่นสามพันสี่รอยสี่สิบหาบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือด

ราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอน
วันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือ
พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาว
มาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯตรวจสอบความ
ถูกตองในวันที.่ ....................... ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวม
คา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปน
หลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ให
ระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ให
ระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงาน
ของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม"
หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯได
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผู
ยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓
ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพัน
แลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนให
โดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

๖.๒

การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่น
ขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ
๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่น
ขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่น
ขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อ
ผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือใน
การทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอ
ชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริง
ดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทัง้ หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อ
เลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือ
วาการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเปน
เด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่น

ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคา
ต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคา
ของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
๖.๗ กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฏวามีการกระทําทีเ่ ขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่
ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น
หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไม
สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตาม
ขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือด
ราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวัน
นั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตาม
ตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือ
ค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ

ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน
ที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญา
ซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของ
พัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไว
แลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะ
จายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง
แลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของได
ครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของ
ราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขาย
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตอง
รับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงิน
งบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู
ยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามา
จากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดย
เรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวน
แตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่ง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขาย
จะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ
ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัย
ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ คําวินิจฉัยดังกลาวให
ถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯไมได
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแต
ไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําทีเ่ ขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะ
การจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอืน่ ใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบ
ตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓)

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว
โดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่
กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไวชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
กุมภาพันธ ๒๕๖๑

