- สาเนาคู่ฉบับ -

-สำเนำคู่ฉบับ-

ประกาศกองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง สอบราคาซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์ แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน
สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ตาบลตลิ่งชัน – บาเจาะ
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
---------------------------------------------------กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์
แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ตาบลตลิ่งชัน - บาเจาะ
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จานวน ๓๐ (สามสิบ) รายการ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้.๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี
ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาครั้งนี้
๕. กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตสาหรับประกอบธุรกิจ
บัญชีสอง และหรือใบอนุญาตสาหรับประกอบธุรกิจบัญชีสามตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ และต้องนาหนังสือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
(บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริตแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของ
โครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
/๘. คู่สัญญา . . .

-๒๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่……๑๘……-……..๒๘..……สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ
ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓/ฝ่ายจัดซื้อ/จ้างกองอานวยการก่อสร้างฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกาหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่.......๒๙........สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา
ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวน กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาพร้อมรายละเอียดได้ที่ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓/
ฝ่ายจัดซื้อ/จ้างกองอานวยการก่อสร้างฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งแต่วัน ที่……๑๘……-……..๒๘..……สิงหาคม ๒๕๖๐ ในเวลาราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ห มายเลข
๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันเวลาราชการ (ดูข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตได้ที่ http://www.army3.mi.th
หรือ www.gprocurement.go.th)
อนึ่ง การสอบราคาครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ ยังไม่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณหรือเงินอื่นใดเพื่อใช้ดาเนินการตามประกาศสอบราคาดังกล่าว กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้างฯ สามารถยกเลิกการจัดหาได้
ประกาศดดณดดวันที่ดด๑๘ดดสิงหาคมดดพ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ) พลตรี สมพงษ์ แจ้งจารัส
ดด
( สมพงษ์ แจ้งจารัส )
รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อานวยการก่อสร้างฯ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อานวยการก่อสร้างฯ
แผนกพลาธิการ
ร.ท.
จ.ส.ท.สุรศักดิ์ บุญเย็น
พ.อ.
พ.อ.
พ.อ.
พล.ต.

ร่าง
ส.ค.๖๐
พิมพ์/ทาน ๑๗ ส.ค.๖๐
ตรวจ
ส.ค.๖๐
ตรวจ
ส.ค.๖๐
ตรวจ
ส.ค.๖๐
ตรวจ
ส.ค.๖๐

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๔๒/๒๕๖๐
งานจัดซือ้ ชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์
ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
----------------------------------------กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะจัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมยุทโธปกรณ์
แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ตาบลตลิ่งชัน - บาเจาะ
อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา จานวน ๓๐ (สามสิบ) รายการ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนา
และข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู้เสนอราคาไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่ อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของ ทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่ น ณ วันประกาศ
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๕ กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐานในอนุญาตสาหรับประกอบ
ธุรกิจบัญชีสอง และหรือใบอนุญาตสาหรับประกอบธุรกิจบัญชีสามตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย

/๒.๖ ผู้ประสงค์ . . .

-๒ ๒.๖. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะสอบราคาซื้อครั้งนี้
และเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่ น้อยกว่า ๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาน
ทีเ่ ป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๒.๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ และต้องนาหนังสือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคล เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น คู่สัญญากับหน่ว ยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government Procurement : e - GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๙. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา โดยแยกไว้นอก
ซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ เ สนอราคาเป็นบุ ค คลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่ มิใช่นิติบุคคลให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทางหรือผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคาดังนี้
(ก) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ที่นายทะเบียนรับรอง
และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) ร้านสหกรณ์ จากัด ต้องมีสาเนาใบสาคัญรับจดทะเบียนสหกรณ์ พร้อม
วัตถุประสงค์ และทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(ค) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีผู้เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
/(ง) บัญชีรายการ . . .

-๓(ง) บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและ
จานวนตัวอย่าง (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ยื่นกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล๊อก หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่ ง ปิ ดอากรแสตมป์ ต ามกฎหมายในกรณีทผี่ ู้ เสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) ใบเสนอราคา
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี วงเงินไม่น้อยกว่า
๓๒๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
(๕) หนังสือแสดงบัญชีรายรับจ่าย (บช.๑)
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดได้ยื่นไปพร้อมกับซองเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคา ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
สาคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่งค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่าย
อื่ น ๆ ทั้ ง ปวงจนกระทั่ ง ส่ ง มอบพั ส ดุ ใ ห้ ณ กองอ านวยการก่ อ สร้ า ง กองพั น ทหารช่ า งที่ ๘ บ้ า นยี ล าบั น
หมู่ที่ ๑๑ – บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ตาบลตลิ่งชัน – บาเจาะ อาเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่ง มอบพัสดุไม่เกิน ๒๖๐ วัน นับจากวันที่
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับแจ้งจาก กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปพร้อ มใบเสนอราคา
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ จะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ
สาหรั บ แบบรายละเอียดคุณลั กษณะเฉพาะที่แนบให้ พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่าย
จะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้เสนอราคาจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอจานวนรายการละ - ชุด เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้างฯ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว
กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ จะคืนให้แก่ผู้เสนอราคา
/๔.๖ ก่อนยื่ น ซองสอบราคา . . .

-๔๔.๖ ก่ อ นยื ่ น ซองสอบราคา ผู้ เ สนอราคาควรตรวจดู ร่ า งสั ญ ญาแบบรายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ้วนถี่และเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา
ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้ อ งยื่ น ซองสอบราคาที่ ปิ ด ผนึ ก ซองเรียบร้อยจ่าหน้ า ซองถึง
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
"เสนอราคาตามเอกสารสอบราคา
เลขที่
๔๒ /๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าที่รับซองเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
ในเวลาราชการ พร้อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองเสนอราคาด้วย ณ แผนกพลาธิการ
กองทัพภาคที่ ๓/ฝ่ายจัดซื้อ/จ้างฯ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่ อ พ้ น ก าหนดเวลายื่ น ซองสอบราคาแล้ ว จะไม่ รั บ ซองสอบราคาโดยเด็ ด ขาด และ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และ
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองสอบราคา
ว่ามีผู้เสนอราคากระทาการอัน เป็น การขัดขวางการแข่งขัน ราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อ ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาหรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวน กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบ
เสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์ แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวมต่าสุดเป็นหลัก

/๕.๒ หากผู้เสนอราคา . . .

-๕๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือ
ผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการเท่านั้น
๕.๓ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของกองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล ( บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กากับไว้
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
หรือ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาหรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๕ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือ
ราคาหนึ่ งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอาจพิจารณาเลื อกซื้อในจานวนหรือขนาดหรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่ จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
เป็นเด็ดขาดผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับ
การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริต เช่นการเสนอราคาอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่ง มอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ
ของทางราชการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณา จัดทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ
ของทางราชการ หรือ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ กับ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอานวยการก่อสร้างฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
/และจะต้อง . . .

-๖และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได้ให้ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอานวยการก่อสร้างฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้.(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้างฯ โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ ี่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ข้อ ๑.๔ (๑)
ให้ทาหนังสือค้าประกันไว้ต่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
(๔) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุน หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ผู้ใช้พันธบัตรรัฐบาลไทยจะต้องจดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกันที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยก่อน จึงจะรับไว้เป็นหลักประกัน
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
สอบราคา (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
ผู้ชนะการสอบราคาต้องนาสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
ที่นายทะเบียนรับรองมีอายุไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันลงนามในสัญญา และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายกาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๒๐
(ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า…..-…..เดือน......-......ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบโดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน.....-....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๖๑ เงินกู้จาก
…........-………และเงินช่วยเหลือจาก.............-................
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพภาคที่๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ ได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณประจาปี เงินกู้จาก...............-.............และเงินช่วยเหลือจาก...............-............เท่านั้น
๙.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามสอบราคาซื้อแล้วถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกาหนดผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
/(๑) แจ้งการสั่ง . . .

-๗(๑) แจ้งการสั่ง หรือ นาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ สานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อสิ่งของจากต่างประเทศเว้น
แต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ผู้ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียว
กับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อน บรรทุกของลง
เรืออืน่ หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๙.๓ ผู้เสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทา
สัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๖ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้างฯ อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๙.๔ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
(ลงชื่อ) พันเอก ยงยุทธ คุ้มแพทย์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐

