( สําเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในโครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวนตาม
นโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําป ๒๕๖๐ งานซอมปรับปรุงถนนสายบานบอ - บานทาไม ต.น้ําแพร อ.
หางดง จว.ช.ม. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะประกวดราคา
ซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในโครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.
ประจําป ๒๕๖๐ งานซอมปรับปรุงถนนสายบานบอ - บานทาไม ต.น้ําแพร อ.หางดง จว.ช.ม. ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๗๓๒,๓๑๓.๐๐ บาท (หาลานเจ็ดแสนสามหมื่นสองพันสามรอยสิบสามบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
๑. หินคลุก จํานวน ๑,๓๙๒ ลบ.ม.
๒. ยางฉาบผิว จํานวน
๙ ตัน
๓. แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา หนา ๐.๐๕ ม. จํานวน ๑,๐๘๐ ตัน
........................ฯลฯ...........................................
วัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชใน
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวนตาม
นโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําป
๒๕๖๐ งานซอมปรับปรุงถนนสายบานบอ
- บานทาไม ต.น้ําแพร อ.หางดง จว.ช.ม.

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. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
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
๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑)
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผาน
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔
ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางอีเมล
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่
........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะชี้แจง
รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่
มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๓ / ผูอํานวยการกอสรางฯ

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา
(เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับ

เอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)
นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3

( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางใชในโครงการซอมปรับปรุงถนน
เรงดวนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําป ๒๕๖๐ งานซอมปรับปรุง
ถนนสายบานบอ - บานทาไม ต.น้ําแพร อ.หางดง จว.ช.ม.
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
ลงวันที่
มกราคม ๒๕๖๑
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ"
มีความประสงคจะประกวดราคาซือ้ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตาม
รายการ ดังนี้
๑. หินคลุก จํานวน ๑,๓๙๒ ลบ.ม.
๒. ยางฉาบผิว จํานวน
๙ ตัน
๓. แอสฟลทติกคอนกรีตผสมยางพารา หนา ๐.๐๕ ม. จํานวน
๑,๐๘๐ ตัน
........................ฯลฯ...........................................
วัสดุกอสรางสนับสนุน
ทหารชางใชในโครงการ
ซอมปรับปรุงถนนเรงดวน
ตามนโยบายรัฐบาล และ
คสช. ประจําป ๒๕๖๐
งานซอมปรับปรุงถนนสาย
บานบอ - บานทาไม ต.น้ํา
แพร อ.หางดง จว.ช.ม.

จํานวน

๑

งาน

พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ
อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕
๑.๖
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัด
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผาน
เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้ง
งานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปน
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจ
ปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยนื่ ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอก
สิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e
- GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตอง

ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑)
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตอง
รับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับ
การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน
๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน
จํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ
หุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชี
รายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดา
หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น
สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิได
ถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอ
รวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา และ
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่น
พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตาม
แบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟล

เอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจให
บุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตาม
กฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตาม
กฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แคตตาล็อกและ/แบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก
ตามขอ ๔.๔
(๓) ใบเสนอราคาซื้อ
(๔) สําเนาผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป
ในวงเงินไมนอ ยกวา ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลานแปดแสนบาทถวน) และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ เชื่อถือ, ผลการ
ตรวจสอบการออกแบบ (Job Mix Designs) ที่ออกโดยสวนราชการ/สถาบันที่
นาเชื่อถือออกให ระยะเวลาไมเกิน ๖ เดือน
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอม
กับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟล
เอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖
(๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยัน
ตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และ
เสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคา
ตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและ

ตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวม
คาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ
ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองอํานวยการกอสรางฯ ซอม
ปรับปรุงถนนสายบานบอ - บานทาไม ตําบลน้ําแพร อําเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอย
กวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอ
ตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบ
พัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ให
สงมอบพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอมการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
๔.๕ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูราง
สัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสใน
วันที่ ........................ ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะ
ไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการ
เสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท PDF File (Portable Document
Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลว
จึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา
เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู
ยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่น
ขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ
๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออก
จากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
เวนแต กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะ
พิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนัน้ มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและ
ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสู
กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอ
แลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจ
ในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของ
กรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอม
กับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๘๖,๖๑๖.๐๐ บาท (สอง
แสนแปดหมื่นหกพันหกรอยสิบหกบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็ค
หรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่น
ขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคาร
ภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม
ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจาย
หรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับ
เอกสารดังกลาวมาใหกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯตรวจสอบความถูกตองในวันที.่ ....................... ระหวาง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการ
รวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ
เปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม
ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอ
กับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม"
หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ํา
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการ
ประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะ
คืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสราง
ฯจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะ
การยื่นขอเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะ
พิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตอง
ตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ

๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต
ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผู
ยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชี
รายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการกอสรางฯ
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่
กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทํา
ใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะ
เรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา
การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอ
ราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ จะใหผูยื่น
ขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถ
ดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น
ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
๖.๗ กอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการ
ประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสีย
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลง
ซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะพิจารณา
จัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ
๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปน
หนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็ค
หรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา
หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะ

เปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลม
ใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวน
ของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
ไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และคาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย
เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปน
หนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ได
ตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ
๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี
จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงิน
งบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดรับอนุมัติเงินคา
พัสดุจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น

๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลง
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนํา
สิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือใน
เสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติ
ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว
เขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง
หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุก
โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายัง
ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดย
เรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย
เรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)
ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓/กองอํานวยการกอสรางฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อ
เปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดใน
แบบสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงาน
อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคํา
วินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ คํา
วินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
ใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯไมได

(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อํานวยการกอสรางฯไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่
ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสีย
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทํา
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอ ไปอาจกอใหเกิด
ความเสียหายแกกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ
(๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
กอสรางฯ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผาน
เกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ ไวชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
มกราคม ๒๕๖๑

