( ร่ าง )
ประกาศกองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่ อสร้ างฯ
เรื อง ประกวดราคาซือวัสดุก่อสร้ างสนับสนุนทหารช่ าง ซ่ อมปรั บปรุ งถนนเร่ งด่ วน
ตามนโยบายรั ฐบาลและ คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ งานซ่ อม
ปรับปรุงถนนในพืนที อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบรณ์
ู ด้ วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซือวัสดุก่อสร้ างสนับสนุนทหารช่าง ซ่อมปรับปรุงถนนเร่ งด่วน ตามนโยบาย
รัฐบาลและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพืนที
อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานซือในการประกวดราคาครังนี เป็ นเงิน
ทังสิน ๔,๗๘๔,๗๐๐.๐๐ บาท (สีล้ านเจ็ดแสนแปดหมืนสีพันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน) ตามรายการ
ดังนี
วัสดุก่อสร้ างสนับสนุนทหาร
จํานวน
๑
งาน
ช่าง ซ่อมปรับปรุงถนนเร่ งด่วน
ตามนโยบายรัฐบาลและ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ
ประจําปี ๒๕๖๑ งานซ่อม
ปรับปรุงถนนในพืนที อําเภอ
วิเชียรบุรี และอําเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่
ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ น
ผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติ
บุคคลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ
จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้ างถนนและต้ องมี
ผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้ างถนน ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๓๙๐,๐๐๐.- บาท
(สองล้ านสามแสนเก้ าหมืนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกองทัพภาคที ๓ เชือถือ ซึงผู้ซือได้ รับมอบสิงของ
ถูกต้ องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วทังสัญญา
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ น
แต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ/บช.๑)
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ น

เงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอ
ราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๙๒๗๑๕๒๒๑ ในวัน
และเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ผ่านทาง
อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายใน
วันที ........................ โดยกองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯจะ
ชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที ........................
ประกาศ ณ วันที

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแม่ทพั ภาคที ๓/รองผู้อํานวยการก่อสร้ างฯ ทํา
การแทน
แม่ทพั ภาคที ๓/ผู้อํานวยการก่อสร้ างฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที

๑ และเอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที
3
ประกาศขึนเว็บวันที ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3

( ร่ าง )
เอกสารประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ........................
การซือวัสดุก่อสร้ างสนับสนุนทหารช่ าง ซ่ อมปรับปรุ งถนนเร่ งด่ วน ตามนโยบาย
รั ฐบาลและ คณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ งานซ่ อมปรั บปรุงถนนใน
พืนที อําเภอวิเชียรบุรี และอําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบรณ์
ู
ตามประกาศ กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่ อสร้ างฯ
ลงวันที
สิงหาคม ๒๕๖๑
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ซึงต่อไปนี
เรี ยกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
วัสดุก่อสร้ างสนับสนุนทหาร
จํานวน
๑
งาน
ช่าง ซ่อมปรับปรุงถนนเร่ งด่วน
ตามนโยบายรัฐบาลและ คณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ
ประจําปี ๒๕๖๑ งานซ่อม
ปรับปรุงถนนในพืนที อําเภอ
วิเชียรบุรี และอําเภอหนองไผ่
จังหวัดเพชรบูรณ์
พัสดุทีจะซือนีต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ทีจะใช้ งานได้ ทนั ทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซือ
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือขายทัวไป

๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัติของผ้ ูยืนข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน
ของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศ
เผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ ง
เวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ซึงรวมถึงนิตบิ ุคคลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิตบิ ุคคลนันด้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบาย
การจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ ุคคลผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้ างถนนและต้ องมีผลงาน
ประเภทขายวัสดุก่อสร้ างถนน ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๓๙๐,๐๐๐.- บาท (สอง
ล้ านสามแสนเก้ าหมืนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกองทัพภาคที ๓ เชือถือ ซึงผู้ซือได้ รับมอบสิงของ

ถูกต้ องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วทังสัญญา
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืน
ข้ อเสนอให้ แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล
ไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนใน
ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ/บช.๑)
๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงิน
ผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจ
จ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิติบคุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ า
มี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มี

อํานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่
นิติบคุ คล ให้ ยืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ า
เป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือ
เดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผู้
ร่ วมค้ า ให้ ยืนสําเนาสัญญาของการเข้ าร่ วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของ
ผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี
เอกสารส่วนที ๑ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ าง
บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสาร
ส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทน
ให้ แนบหนังสือมอบอํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้
มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ ทังนีหากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที
บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน
(๒) แบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ/หรื อแคต
ตาล็อก ตามข้ อ ๔.๔ ดังนี
- ดินลูกรัง (คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อกําหนดพิเศษ ที สว.พิเศษที
๑/๒๕๖๐ กรมทางหลวง พร้ อมทังให้ แนบสําเนาผลการทดสอบตัวอย่างวัสดุมาด้ วย)
- ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์

- นํายางพาราผสมสารผสมเพิม (คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อกาหนด
พิเศษ
ที สว.พิเศษที ๑/๒๕๖๐ จากกรมทางหลวง พร้ อมทังให้ แนบใบรายงานผลการทดสอบมา
ด้ วย)
(๓) ใบเสนอราคาซือ
(๔) สําเนาผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้ างถนนไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๒,๓๙๐,๐๐๐.-บาท และสาเนาสัญญาซือขายทีออกโดยส่วนราชการ หรื อ
สถาบันทีน่าเชือถือ ตามหนังสือรับรองผลงานทียืน พร้ อมทังรับรองสาเนาถูกต้ อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชี
เอกสารส่วนที ๒ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ าง
บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสาร
ส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มี
เงือนไขใดๆ ทังสิน และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลักฐานแสดง
ตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียง
ครังเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตาม
เงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตัวเลข
และตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จ่ายอืนๆ
ทังปวงไว้ แล้ ว จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอํานวยการก่อสร้ าง งานซ่อมปรับปรุงถนนใน
พืนที อาเภอวิเชียรบุรี และอาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ กองพันทหารช่างที ๘ กองพล
ทหารม้ าที ๑(๑) ถนนสายบ้ านเขาขาด ? บ้ านกระทุม่ ทอง ตาบลซับสมบูรณ์ อาเภอวิเชียร

จังหวัดเพชรบูรณ์(๒) ถนนเชือมหมู่ที ๑๑ ? สะพานเชือม ตาบลกองทูล ตาบลเพชรละคร
อาเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตังแต่
วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้
และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๔๕ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือขาย หรื อวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของ กองทัพบกและกรมทาางหลวง ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้ พิจารณา หากเป็ นสําเนารูปถ่ายจะต้ องรับรอง
สําเนา
ถูกต้ อง โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยืนข้ อเสนอ
จะต้ องนําต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
ห้ ามมิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอสําเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรื อแบบรูป
รายการละเอียดจากต้ นฉบับของทางราชการทีแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาซือมายืนเป็ น
เอกสารของผู้ยืนข้ อเสนอ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ย
ก่อนทีจะตกลงยืนข้ อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาซืออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลา

ของระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืน
ข้ อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาใน
รูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ อง
เป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะ
ยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการเสนอราคาให้ แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน ตามข้ อ ๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืน
ข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผู้ยืน
ข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ว่า ก่อนหรื อในขณะทีมีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทํา
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอราย
นันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้ างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทงงาน
ิ
เว้ นแต่ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายนันมิใช่เป็ นผู้
ริ เริ มให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ
๔.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ิตามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี
อืนๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว

(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอ
ราคา ตามวัน เวลา ทีกําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง
นี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืน
หลักฐานการยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตาม
ข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอ
ของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน เว้ นแต่ ผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีจะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงือนไขทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯกําหนดไว้ ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่สาระสําคัญและความ
แตกต่างนันไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเป็ นการ
ผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายนัน
๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯสงวน
สิทธิไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันในบัญชีรายชือผู้รับเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้ซอื
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ

(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัด
จ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบ
แก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายอืน
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯมีสทิ ธิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอชีแจงข้ อเท็จจริ งเพิมเติมได้ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ มีสทิ ธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่
ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯทรงไว้ ซงึ
สิทธิทีจะไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอา
พิจารณาเลือกซือในจํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯเป็ นเด็ดขาด ผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอเป็ นผู้ทิงงาน ไม่วา่
จะเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้ ว่าการยืนข้ อเสนอ
กระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชือบุคคลธรรมดา หรื อนิติ
บุคคลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหม
ได้ วา่ ไม่อาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้ างฯ จะให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอนันชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้ เชือได้ ว่า ผู้ยืนข้ อเสนอ
สามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่
เป็ นทีรับฟั งได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ มีสทิ ธิทีจะไม่รับ
ข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน ทังนี ผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ อง
ค่าใช้ จ่ายหรื อค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามี
การกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่า
กระทําการทุจริตอืนใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาซือขาย
๖.๑ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบ
สิงของได้ ครบถ้ วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีทําข้ อตกลงซือกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญา
ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบ
สิงของได้ ครบถ้ วนภายใน ๕ วันทําการ หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้ างฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญาซือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทําข้ อตกลง
เป็ นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕
ของราคาค่าสิงของทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่างใด
ดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที
ทีใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนชํ
ั าระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคําประกั
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที
ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตา
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทย

แจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือคําประกันของธนาคารที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู้
ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซือขายแล้ ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของพัสดุทีซือซึง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะจ่ายค่า
สิงของซึงได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อากรอืนๆ และค่าใช้ จ่ายทังปวงแล้ วให้ แก่ผ้ ยู ืน
ข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมือผู้ขายได้ ส่งมอบสิงของได้ ครบถ้ วนตามสัญญา
ซือขายหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้ างฯ ได้ ตรวจรับมอบสิงของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์นี หรื อข้ อตกลงซือขายเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่า
สิงของทียังไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๙. การรั บประกันความชํารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ ทําสัญญาซือขายตามแบบดัง
ระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทําข้ อตกลงซือเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุด
บกพร่ องของสิงของทีซือขายทีเกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจาก
วันที กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ได้ รับมอบสิงของ โดยต้ อง
รี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความ
ชํารุ ดบกพร่ อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการยืนข้ อเสนอและอืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซือครังนี ได้ มาจากเงินงบประมาณเงิน
งบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือกองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯได้ รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้ วเท่านัน
๑๐.๒ เมือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯได้
คัดเลือกผู้ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซือสิงของตามการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสังหรื อนําสิงของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของ
นันต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริการรับขนได้
ตามทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยืนข้ อเสนอซึงเป็ นผู้ขายจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้ งการสังหรื อนําสิงของทีซือขายดังกล่าวเข้ ามาจาก
ต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผู้ขายสัง หรื อซือของจากต่างประเทศ
เว้ นแต่เป็ นของทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของทีซือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที
มีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจาก
กรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิงของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึงจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่อน
บรรทุกของลงเรื ออืน หรื อเป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้
บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้ างฯได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้ อตกลงซือเป็ นหนังสือภายในเวลาทีกําหนด
ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯจะริบ
หลักประกันการยืนข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคําประกันการยืนข้ อเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทิง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯสงวน
สิทธิทีจะแก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงซือเป็ นหนังสือ ให้
เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มี
ความขัดหรื อแย้ งกัน ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ติ ามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพ

ภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นทีสุด และผู้ยืนข้ อเสนอไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิมเติม
๑๐.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯอาจ
ประกาศยกเลิกการจัดซือในกรณีต่อไปนีได้ โดยทีผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ
จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ
ไม่ได้ รับการจัดสรรเงินทีจะใช้ ในการจัดซือหรื อทีได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะทําการจัดซือ
ครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการจัดซือหรื อที
ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีใน
การเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซือครังนีต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ หรื อกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวง ซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ ผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น
ผู้ขายต้ องปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่ งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ้ ูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ สามารถนํา
ผลการปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายเพือ
นํามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทีกําหนดจะถูก
ระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้ างฯ ไว้ ชวคราว
ั
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ

สิงหาคม ๒๕๖๑

