- ร่าง ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ วัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพือ่ ใช้งานปรับปรุ งโรงทหาร ๙๐ คน
พร้อมห้องนา้ - ห้องส้วม ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แผนงานเพิม่ เติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ วัสดุ
ก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้งานปรับปรุงโรงทหาร ๙๐ คน พร้อมห้องนา้ - ห้องส้วม ของ กองพันทหารราบ
ที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือ้ ในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ ๕,๐๒๘,๖๕๙.๐๐ บาท (ห้าล้านสองหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) จานวน ๑๑๙ รายการ ดังนี ้
๑. กระเบือ้ งลอนคูส่ ีซีเมนต์ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
จานวน ๔,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. ครอบมุมลอนคูส่ ีซีเมนต์ ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๔๕ เมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
จานวน ๓๐๘ แผ่น
๓. สลักเกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคูพ่ ร้อมแหวนรอง
จานวน ๕,๘๐๔ ชุด
๔. เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๐.๒๐ เมตร หนา ๑.๖ เซนติเมตร จานวน ๘๔ แผ่น
๕. ปิ ดลอนกระเบือ้ งไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๐.๑๕ เมตร
จานวน ๘๔ แผ่น
ฯลฯ
ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วั คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ งิ ้ งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุ คลที่ผทู้ งิ ้ งานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
และต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็ น
ผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ่ืน
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงั้ แต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาซือ้ ฯ ครัง้ นี ้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
จะต้องไม่ถือเป็ นข้อผูกมัด กับ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
ประกาศ ณ วันที่

กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(พลตรีอกุ ฤษฎ์ นุตคาแหง)
รองแม่ทพั ภาคที่ ๓/รองผูอ้ านวยการก่อสร้างฯ
ทาการแทน
แม่ทพั ภาคที่ ๓/ผูอ้ านวยการก่อสร้างฯ
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงั้ แต่วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซือ้ วัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพือ่ ใช้งานปรับปรุ งโรงทหาร ๙๐ คน พร้อมห้องนา้ - ห้องส้วม
ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช แผนงานเพิม่ เติม
ระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๖๔
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
ลงวันที่
กรกฎาคม ๒๕๖๔
-----------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า "กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน ๑๑๙ รายการ ดังนี ้
๑. กระเบือ้ งลอนคูส่ ีซีเมนต์ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
จานวน ๔,๕๓๐ ลูกบาศก์เมตร
๒. ครอบมุมลอนคูส่ ีซีเมนต์ ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๔๕ เมตร หนา ๕ มิลลิเมตร
จานวน ๓๐๘ แผ่น
๓. สลักเกลียวยึดกระเบือ้ งลอนคูพ่ ร้อมแหวนรอง
จานวน ๕,๘๐๔ ชุด
๔. เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๐.๒๐ เมตร หนา ๑.๖ เซนติเมตร จานวน ๘๔ แผ่น
๕. ปิ ดลอนกระเบือ้ งไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๐.๑๕ เมตร จานวน ๘๔ แผ่น
ฯลฯ
พัสดุท่ีจะซือ้ นีต้ อ้ งเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้
งานได้ทนั ทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี ้ โดยมีขอ้ แนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซือ้ ขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือคา้ ประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ยนื่ ข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ งิ ้ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิ คุ คลที่ผทู้ งิ ้ งานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวและต้องมีผลงาน
ประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ น
คูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๒.๘ ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาล
ของผูย้ ่ืนข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผยู้ ่ืนข้อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจากัด ให้ย่ืนสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ย่ืนสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผถู้ ือหุน้ ราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผยู้ ่ืนข้อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คล ให้ย่ืนสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ นั้ สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็ นหุน้ ส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทัง้ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผยู้ ่ืนข้อเสนอเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ว่ มค้า ให้ย่ืนสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑) ให้โดยผูย้ ่ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผยู้ ่ืนข้อเสนอมอบอานาจให้บคุ คลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ บั มอบอานาจ ทัง้ นี ้
หากผูร้ บั มอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้องเป็ นผูท้ ่ีบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้วเท่านัน้
(๒) แคตตาล็อกหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ ของผูย้ ่ืนข้อเสนอและแบบ
รูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๔) ใบเสนอราคา
(๕) สาเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้างในวงเงิน ไม่นอ้ ยกว่า
๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสาเนาสัญญาซือ้ ขายตามหนังสือรับรองผลงานฉบับที่ย่ืน
พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๖) สาเนาใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
หรือ สาเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand

(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทัง้ นี ้ เมื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผูย้ ่ืนข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้ สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกู ต้องครบถ้วน พร้อมทัง้ หลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผูย้ ่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทัง้ นี ้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทัง้ สิน้ ซึ่งรวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทัง้ ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอานวยการก่อสร้างฯ กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพล
ทหารราบที่ ๔ งานปรับปรุงโรงทหาร ๙๐ คน พร้อมห้องนา้ - ห้องส้วม ของ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่
๔ ค่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตาบลบ้านคลอง อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขาย หรือวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ให้
ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะยึดไว้เป็ นเอกสารของ
ทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ ีอานาจทานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูตน้ ฉบับแคตตาล็อก ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผูย้ ่ืนข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ถ่ีถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงั้ หมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้ อิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รบั เอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ
เสนอราคาให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผูย้ ่ืนข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูย้ ่ืนข้อเสนอรายใดเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์รว่ มกันนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผยู้ ่ืนข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการ
ก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผูย้ ่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็ นผูท้ งิ ้ งาน เว้นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ มิใช่เป็ นผูร้ เิ ริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
๔.๑๐ ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงไว้ดว้ ยแล้ว
(๓) ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้ จานวน ๒๕๑,๔๓๓.๐๐ บาท (สอง
แสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่รอ้ ยสามสิบสามบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคา้ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคา้
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีท่ีผยู้ ่ืนข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคา้
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีท่ีผยู้ ่ืนข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคา้ ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุช่ือผูเ้ ข้าร่วมค้ารายที่สญ
ั ญาร่วมค้า
กาหนดให้เป็ นผูเ้ ข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอ
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผูช้ นะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูย้ ่ืนข้อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต่ ผูย้ ่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯกาหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัด
สิทธิผยู้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้

๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา
ข้อเสนอของผูย้ ่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีรายชื่อผูร้ บั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ ือ้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อผูย้ ่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็ นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผยู้ ่ืนข้อเสนอรายอื่ น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯมี
สิทธิให้ผยู้ ่ืนข้อเสนอชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิ
ที่จะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รบั ราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถกู ต้อ ง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซ่งึ สิทธิท่ีจะไม่รบั ราคา
ต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซือ้ ในจานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื อ้ เลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา ทัง้ นี ้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯเป็ นเด็ดขาด ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทัง้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูย้ ่ืนข้อเสนอเป็ นผูท้ งิ ้ งาน ไม่วา่ จะเป็ นผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุท่ีเชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรือใช้ช่ื อบุคคล
ธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณีท่ีผยู้ ่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะให้ผยู้ ่ืนข้อเสนอนัน้ ชีแ้ จงและแสดงหลักฐานที่
ทาให้เชื่อได้วา่ ผูย้ ่ืนข้อเสนอสามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคา
ชีแ้ จงไม่เป็ นที่รบั ฟั งได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิท่ีจะไม่รบั ข้อเสนอ
หรือไม่รบั ราคาของผูย้ ่ืนข้อเสนอรายนัน้ ทัง้ นี ้ ผูย้ ่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยหรือค่าเสียหายใดๆ
จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯอาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ชนะการ
ประกวดราคาหรือที่ได้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖.๘ หากผูย้ ่ืนข้อเสนอซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผูย้ ่ืน
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ จัดจ้างจากผูป้ ระกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงลาดับผูย้ ่ืนข้อเสนอซึ่งเป็ นผูป้ ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของ ผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่นไม่
เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาซือ้ ฯ ให้พิจารณาจากเอกสารสาเนา
ใบขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านัน้
๖.๙ หากผูย้ ่ืนข้อเสนอซึ่งมิใช่ผปู้ ระกอบการ SMEs แต่เป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ
นิตบิ คุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผูย้ ่ืนข้อเสนอ ซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่
มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดซือ้ หรือจัดจ้างจากผูย้ ่ืนข้อเสนอซึ่งเป็ นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญญาชาติไทยหรือนิตบิ คุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตาม
กฎหมายไทยดังกล่าว
๗. การทาสัญญาซือ้ ขาย
๗.๑ ในกรณีท่ีผชู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วนั ที่ทาข้อตกลงซือ้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะ
พิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีท่ีผชู้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทา
ข้อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซือ้ ขายตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯยึดถือ
ไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็ นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นนั้
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนัน้ ไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็ นหนังสือคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือคา้ ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รบั อนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคา้ ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคา้
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู้ นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูข้ าย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซือ้ ขายแล้ว
หลักประกันนีจ้ ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซือ้ ซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ได้รบั มอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จา่ ยทัง้ ปวงแล้วให้แก่ผยู้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ น
ผูข้ าย เมื่อผูข้ ายได้สง่ มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซือ้ ขายหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ และกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซือ้ ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรือข้อตกลงซือ้
ขายเป็ นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยงั ไม่ได้รบั มอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซือ้ ขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทาข้อตกลงซือ้ เป็ นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซือ้ ขายที่เกิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ได้รบั
มอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งความ
ชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยืน่ ข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซือ้ ครัง้ นี ้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๔
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯได้รบั อนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านัน้
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯได้คดั เลือกผูย้ ่ืนข้อเสนอ
รายใดให้เป็ นผูข้ าย และได้ตกลงซือ้ สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูข้ ายจะต้องสั่งหรือนา
สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูย้ ่ืนข้อเสนอซึ่งเป็ นผูข้ าย
จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของที่ซือ้ ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ที่ผขู้ ายสั่ง หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้ส่งิ ของที่ซือ้ ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบั อนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน้ โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนัน้ ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็ นของที่รฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ ายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูย้ ่ืนข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯได้คดั เลือก
แล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็ นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผูอ้ อกหนังสือคา้ ประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็ นผูท้ งิ ้
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซือ้ เป็ นหนังสือ ให้เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการ
สูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ คา
วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็ นที่สดุ และผูย้ ่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จา่ ยใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯอาจประกาศยกเลิกการ
จัดซือ้ ในกรณีตอ่ ไปนีไ้ ด้ โดยที่ผยู้ ่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯไม่ได้รบั การจัดสรรเงินที่
จะใช้ในการจัดซือ้ หรือที่ได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซือ้ หรือที่ได้รบั การคัดเลือกมี
ผลประโยชน์รว่ มกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรือสมยอม
กันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซือ้ ครัง้ นีต้ อ่ ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอ่ืนในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายต้องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ สามารถนาผลการปฏิบตั งิ านแล้ว
เสร็จตามสัญญาของผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นผูข้ ายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผูป้ ระกอบการ
ทัง้ นี ้ หากผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ท่ีกาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ไว้ช่วั คราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
กรกฎาคม ๒๕๖๔

