( ราง )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก และโครงการ
สงเสริมการทองเที่ยวตามธรรมชาติ (ภาคเหนือ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนา
แหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ในหนวยทหาร คายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก และโครงการสงเสริม
การทองเที่ยวตามธรรมชาติ (ภาคเหนือ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาแหลง
ทองเที่ยวเชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ในหนวยทหาร คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน
การประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๔๓,๙๖๒,๘๔๐.๐๐ บาท (สี่สิบสามลานเกาแสนหกหมื่นสอง
พันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
วัสดุกอรางสนับสนุนทหารชาง เพื่อใช
จํานวน
๑
งาน
ในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
สันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ใน
หนวยทหาร คายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ตามรายการ ดังนี้
๑. Bolt Ø ๒๕ ม.ม. จํานวน ๒๒๐ ตัว
๒. FD Ø ๒ นิ้ว จํานวน ๒๐ ชุด
๓. Load Center Panel จํานวน ๓ ชุด
........................ฯลฯ...........................................
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ

อันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑)
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๑๔. ผูยื่นเสนอราคาตองมีผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา
๑๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบสามลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือ
หนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ใน
วันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางอีเมล
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ........................ โดย
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๓

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวน
ที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)
นายทหารฝายพลาธิการ
กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3

( ราง )
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวในเขตทหารของกองทัพบก และโครงการสงเสริมการทองเที่ยวตาม
ธรรมชาติ (ภาคเหนือ) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการของจังหวัด
พิษณุโลก ในหนวยทหาร คายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ตามรายการ ดังนี้
วัสดุกอรางสนับสนุนทหารชาง เพื่อใช
จํานวน
๑
งาน
ในโครงการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิง
สันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก ใน
หนวยทหาร คายสมเด็จพระเอกาทศ
รถ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด
พิษณุโลก
ตามรายการ ดังนี้
๑. Bolt Ø ๒๕ ม.ม. จํานวน ๒๒๐ ตัว
๒. FD Ø ๒ นิ้ว จํานวน ๒๐ ชุด
๓. Load Center Panel จํานวน ๓ ชุด
........................ฯลฯ...........................................
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน
ของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๑.๓
๑.๔

สัญญาซื้อขายทั่วไป
แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕

บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

๑.๖

อิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ
หนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อ
ใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติ
บุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอ
ใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(บช.๑)
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผาน
บัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสด
ก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมา
พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสาร

ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติ
บุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหาง
หุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคล
ธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถา
มี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนา
หนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่น
ขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขา
รวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา
แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่
ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการ
แนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบ
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสาร
ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากร
แสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตอง

เปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูป
รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ
๕
(๔) ใบเสนอราคาซื้อ
(๕) สําเนาผลงานประเภทเดียวกันไม
เกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา ๑๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบสามลาน
บาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ เชื่อถือ
(๖) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปน
คูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ (บช.๑)
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดทีไ่ ด
ยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการ
แนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสาร
สวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบ
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้ง
หลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงิน
บาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุ
ไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้ง
ตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไว
แลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองอํานวยการกอสราง โครงการ
พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงสันทนาการของจังหวัดพิษณุโลก คาย
สมเด็จพระเอกาทศรถ ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัด

พิษณุโลก
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืน
ราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืน
ราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอน
การเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลา
สงมอบพัสดุไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก
และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอมการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา
หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํา
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่น
ขอเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๑ วัน
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควร
ตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและ
เขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสใน
วันที่ ........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคา
แลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดย
เด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับ
ใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File
(Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปน
ผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร
PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
ยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับ
ผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่น
ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มี
ผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามี
การกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่น
ขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน
แต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะ
พิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวย
แลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียน
เพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอ
ราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทํา
ความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต
www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอ
ราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
จํานวน ๓,๑๒๐,๘๘๐.๐๐ บาท (สามลานหนึ่งแสนสองหมื่นแปดรอย
แปดสิบบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟททธี่ นาคารเซ็นสั่งจาย
ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอ

เจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่
ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯตรวจสอบความถูกตองใน
วันที.่ ....................... ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ
"กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่น
ขอเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปน
นิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดให
เปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะคืนใหผู
ยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯได
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา
เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทํา
สัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณี
ใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/

กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณา
ผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม
ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไม
ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับ
พิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนที่มใิ ชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอ
โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้น
ในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปน
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริง
เพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสราง
ฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
ขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคา

หนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อ
ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได
สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ
และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่น
ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการ
ยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคา
ต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม
เปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอ
รายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือ
คาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ
๖.๗ กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขา
ลักษณะผูย ื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริต
อื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ
นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการ
ทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทํา
การ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯยึดถือไว
ในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่ง
เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่
ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน
เพือ่ การพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหง
ประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตาม
อัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมลู คาเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอ
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของได
ครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดตรวจรับมอบ
สิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทาย
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปน
หนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับ
มอบตอวัน

๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซื้อเปน
หนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับ
แจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมา
จากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได
ตอเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย
และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถา
ผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของ
นั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อ
ขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรือ
อื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขาย
ดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาต
เชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ
(๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวใน

ขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะ
ริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือ
ขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอ
จะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่น
ขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได
โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมได
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการ
จัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่น
ขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑)
(๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมาย
และระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตาม
สัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามา

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไม
ผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไว
ชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

