ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อ
แกปญหาภัยแลงในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๗ แหง ดวยวิธปี ระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อแกปญหาภัย
แลงในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๗ แหง ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น
๗,๕๕๖,๙๗๑.๐๐ บาท (เจ็ดลานหาแสนหาหมื่นหกพันเการอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
วัสดุกอสรางโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อแกปญหาภัยแลงในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๗ แหง จํานวน ๑
งาน
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้ง
งานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
มีผลงานประเภทขายวัสดุกอสรางในวงเงินไมนอยกวา ๓,๗๖๔,๐๐๐.- บาท (สามลานเจ็ดแสนหก
หมื่นสี่พันบาทถวน)
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผาน
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูส นใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ตอ ๗๓๓๕๔
ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากรัฐบาล จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓
(พลตรีอภิเชษฐ ซื่อสัตย)
รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ
ทําการแทนแมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และ
เอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ๑๒/๒๕๖๓
การซื้อวัสดุกอสรางโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อแกปญหาภัยแลงใน
พื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๗ แหง
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา
"กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
วัสดุกอสรางโครงการสนับสนุนรัฐบาลในการขุดเจาะบอน้ําบาดาล เพื่อแกปญหาภัยแลงในพื้นที่
จังหวัดพิษณุโลก และ จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๗ แหง จํานวน ๑
งาน
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช
งานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
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
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติ
บุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่
มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา
แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ
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ทั้งนี้ เมื่อผูย ื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชี
เอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑
ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนให
แนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจ
และผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
ขอ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาหนังสือผลงานประเภทขายวัสดุกอสรางในวงเงิน
ไมนอยกวา ๓,๗๖๔,๐๐๐.-บาท และสําเนาสัญญาซื้อขายของหนังสือรับรองผลงานที่ใชยื่น
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชี
เอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการ
ยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้ง
เดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และราคาตอหนวย และตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทาย
ใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ
ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษี
อากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ -กอง
อํานวยการกอสรางฯ กรมทหารชางที่ ๓ ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก จํานวน ๙ แหง -กองอํานวยการ
กอสรางฯ กรมทหารชางที่ ๓ ในพื้นที่ จว.เชียงใหม จํานวน ๘ แหง

- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๔ ต.บานกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๙ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑๐ ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๖ ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๘ ต.ทาโพธิ์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๓ ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๕ ต.บางกระทุม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๘ ต.ไผลอม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑๐ ต.ไผลอม อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑๐ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑๐ ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๖ ต.สันทราย อ.พราว จ.เชียงใหม
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑๔ ต.สันทราย อ.พราว จ.เชียงใหม
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑๐ ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑๓ ต.แมปง อ.พราว จ.เชียงใหม
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑ ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม
- งานขุดเจาะบอน้ําบาดาล หมูที่ ๑๐ ต.แมหอพระ อ.แมแตง จ.เชียงใหม
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแต
วันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะ
ถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ ใหสงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตอง
รับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นขอเสนอจะตองนํา
ตนฉบับมาใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตก
ลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูย ื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปน
เกณฑ

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่น
ขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบ
ไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปน
ผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการ
เสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยนื่ ขอเสนอรายใดเปนผูยื่น
ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่
มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา
กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูย ื่น
ขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่น
ขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะ
พิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ
(ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการ
เสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต
www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
จํานวน ๓๗๗,๘๔๙.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดรอยสี่สิบเกาบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยนื่ ขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาล
ไทยหรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯตรวจสอบความถูกตองในวันที่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐
น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใช
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผู
ยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรม
รวมคาดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวม
คารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวม
คาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการ
ประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนน
รวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่น
หลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอน
ปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์
ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริง
ดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯทรงไวซึ่ง
สิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือก
ซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและ
ลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได
วาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะใหผู
ยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น

ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
๖.๗ กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขา
ลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมี
สวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของ
ไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสราง
ฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใช
เช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดย
อนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะจายคาสิ่งของซึ่ง
ไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปน
หนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไว
เรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้
หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคดิ ในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอ
วัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุ
ในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๓ แลว
เทานั้น
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯได
คัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
แลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทาง
เรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา
ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯไดคดั เลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไว

ในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใช
ความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์ที่
จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มี
ความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรอง
คาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจ
ประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอ ไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมได
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไมได
รับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่
ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือ
สอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซือ้ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย
ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ สามารถนําผล
การปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามา
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับ
การยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไว
ชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

