( ร่าง )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล
และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่ อาเภอเมือง
จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๙,๐๔๘,๗๕๖.๐๐ บาท (เก้าล้านสี่หมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบหกบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. ลูกรัง
จานวน ๙,๐๗๒ ลูกบาศก์เมตร
๒. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
จานวน ๘,๐๕๕ ถุง
๓. น้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม จานวน ๗๙,๔๐๐ ลิตร
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้างถนน และต้องมีผลงานประเภทขายวัสดุ
ก่อสร้างถนน ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านห้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ ซึ่งผู้ซื้อได้รับ
มอบสิ่งของถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสัญญา
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉลองชัย ชัยยะคา
(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคา)

รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อานวยการก่อสร้างฯ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อานวยการก่อสร้างฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3

( ร่ าง )

เอกสารประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื ้อวัสดุก่อสร้ าง สนับสนุนทหารช่าง โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาลและ คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื ้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ
ลงวันที่

สิงหาคม ๒๕๖๑

-----------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี ้
๑. ลูกรัง

จานวน ๙,๐๗๒ ลูกบาศก์เมตร

๒. ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์

จานวน ๘,๐๕๕ ถุง

๓. น ้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม จานวน ๗๙,๔๐๐ ลิตร
พัสดุที่จะซื ้อนี ้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้ งานได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี ้ โดยมี
ข้ อแนะนาและข้ อกาหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ าหนดไว้ ในระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื ้อขายทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน
(๑)

หลักประกันการเสนอราคา

(๒)

หลักประกันสัญญา

๑.๕ บทนิยาม
(๑)

ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒)

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้ างถนน และต้ องมีผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้ างถนนไม่
เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๒๐,๐๐๐.- บาท (สีล่ ้ านห้ าแสนสองหมื่นบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีก่ องทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ ซึง่ ผู้ซื ้อได้ รับมอบสิง่ ของถูกต้ อง
เสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วทังสั
้ ญญา
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(๑)

ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นนิติบคุ คล

(ก)

ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ

บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(ข)

บริ ษัทจากัดหรื อบริษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คล

หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทัง้
รับรองสาเนาถูกต้ อง
(๒)

ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มใิ ช่นติ ิบคุ คล ให้ ยื่นสาเนาบัตร

ประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็ น
หุ้นส่วน หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๓)

ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสาเนาสัญญาของ

การเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔)

เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑)

(๕)

สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ

ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้ วน
ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้
ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
(๑)

ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนให้ แนบหนังสือมอบอานาจซึง่

ติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทังนี
้ ้หากผู้รับมอบอานาจ
เป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน้
(๒)

แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔ ดังนี ้
- ดินลูกรัง

(คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อกาหนดพิเศษ ที่ สว.พิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ จากกรมทาง

หลวง พร้ อมทังแนบส
้
าเนาผลการทดสอบตัวอย่างวัสดุมาด้ วย)
- ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์
- น ้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม

(คุณสมบัติเป็ นไปตามข้ อกาหนดพิเศษ

ที่ สว.พิเศษที่ ๑/๒๕๖๐ จากกรมทางหลวง พร้ อมทังให้
้ แนบผลการทดสอบมาด้ วย)
(๓)

สาเนาหนังสือรับรองผลงานในการขายวัสดุก่อสร้ างถนน ไม่เกิน ๕ ปี และสาเนาสัญญาซื ้อ

ขายที่ออกโดยส่วนราชการ หรื อสถาบันที่นา่ เชื่อถือ ตามหนังสือรับรองผลงานที่ยื่น พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๔)

ใบเสนอราคา

(๕)

แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)

(๖)

หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕

(๔)

บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อ จัดจ้ าง

ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้ วน
ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้
ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามทีก่ าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มเี งื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
้ กฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ
PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครัง้ เดียวและราคาเดียวโดย
เสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี
้ ้ ราคา
รวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิด
ราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ ภาษี อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทัง้ ปวงไว้ แล้ ว จนกระทัง่
ส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอานวยการก่อสร้ างฯ กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ โครงการซ่อมปรับปรุงถนน
เร่งด่วน ตามนโยบายรัฐบาล และ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนใน
พื ้นที่ อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตังแต่
้ วนั เสนอราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื ้อขาย หรื อวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไป
พร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้ พจิ ารณา

หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสาเนา ถูกต้ อง

โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบคุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์
จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องนาต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
ห้ ามมิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอสาเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรื อแบบรูปรายการละเอียดจากต้ นฉบับ
ของทางราชการที่แนบท้ ายเอกสารประกวดราคาซื ้อมายื่นเป็ นเอกสารของผู้ยื่นข้ อเสนอ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ ถี่
ถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาซื ้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและการเสนอราคา
ใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF
File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ อง และชัดเจน

ของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการเสนอราคาให้ แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น ตามข้ อ ๑.๕ (๑) หรื อไม่
หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที่มีการ
พิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่ อผู้ยื่นข้ อเสนอ
รายนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้
ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้
ยื่นข้ อเสนอรายนันมิ
้ ใช่เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีการกระทาดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑)

ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒)

ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษี มลู ค่าเพิม่ และภาษี อื่นๆ (ถ้ ามี) รวมค่าใช้ จา่ ยทังปวง
้

(๓)

ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กาหนด

(๔)

ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้ วไม่ได้

(๕)

ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธีประกวด

ไว้ ด้วยแล้ ว

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ จานวน ๔๕๒,๔๓๘.๐๐ บาท (สีแ่ สนห้ าหมื่น
สองพันสีร่ ้ อยสามสิบแปดบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนช
ั ้ าระ
ต่อเจ้ าหน้ าทีใ่ นวันที่ยื่นข้ อเสนอ หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนาเช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อหนังสือค ้าประกัน
ของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับเอกสารดังกล่าวมา
ให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯตรวจสอบความถูกต้ องในวันที่........................ ระหว่างเวลา
........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ยื่นข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในหนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี ้
(๑) กรณีทก
ี่ ิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้ าดังกล่าว เป็ นผู้ยื่น

ข้ อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่ วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบค
ุ คลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เข้ าร่วมค้ ารายที่สญ
ั ญาร่วมค้ า

กาหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าทีจ่ ดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี ้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯจะคืนให้
ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อผู้ค ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯได้
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่ คดั เลือกไว้ ซงึ่ เสนอ
ราคาต่าสุดหรื อได้ คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คืนได้ ตอ่ เมื่อได้ ทาสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อผู้ยื่นข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อ
ผูกพันแล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ กองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยื่นข้ อเสนอไม่
ถูกต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯกาหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญและความแตกต่างนันไม่
้ มีผลทาให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเป็ นการผิดพลาด
เล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายนัน้
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯสงวนสิทธิ์ไม่พจิ ารณาข้ อเสนอของผู้ยื่น
ข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑)

ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันในบั
้ ญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง

ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ
(๒)

ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓)

เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่

เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯมีสทิ ธิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชี ้แจง
ข้ อเท็จจริงเพิม่ เติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ มีสทิ ธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา
หรื อไม่ทาสัญญา หากข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯทรงไว้ ซงึ่ สิทธิทจี่ ะไม่รับราคาตา่ สุด
หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อราคาที่เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื ้อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการ
หนึง่ รายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื ้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้ างฯเป็ นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังกองทั
้
พบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะ
เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทเี่ ชื่อถือได้ วา่ การยื่นข้ อเสนอกระทาการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คลอืน่ มาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น

ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายทีเ่ สนอราคาตา่ สุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจดาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นข้ อเสนอ
สามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี ้แจงไม่เป็ นทีร่ ับฟั งได้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ มีสทิ ธิที่จะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ยื่น
ข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายหรื อค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้ างฯ
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯอาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อ
ที่ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยนื่ ข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรื อสมยอมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าทีใ่ นการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาซื ้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ ครบถ้ วนภายใน ๕ วัน
ทาการ นับแต่วนั ที่ทาข้ อตกลงซื ้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯจะพิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็ น
หนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ ครบถ้ วนภายใน ๕
วันทาการ หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตาม
ข้ อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทาสัญญาซื ้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทาข้ อตกลง
เป็ นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และ
จะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าสิง่ ของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(๑)

เงินสด

(๒)

เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ทใี่ ช้ เช็คหรื อดราฟท์นนช
ั ้ าระต่อ

เจ้ าหน้ าที่ในวันทาสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
(๓)

หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดัง

ระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔)

หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการ

เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษัทเงินทุนที่
ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕)

พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบี ้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื ้อขายแล้ ว
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบี ้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื ้อซึง่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอานวยการก่อสร้ างฯ ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๘. ค่าจ้ างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะจ่ายค่าสิง่ ของซึง่ ได้ รวมภาษี มลู ค่าเพิม่
ตลอดจนภาษี อากรอื่นๆ และค่าใช้ จ่ายทังปวงแล้
้
วให้ แก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ สง่ มอบ
สิง่ ของได้ ครบถ้ วนตามสัญญาซื ้อขายหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้ างฯ ได้ ตรวจรับมอบสิง่ ของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื ้อขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรื อข้ อตกลงซื ้อขายเป็ น
หนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ ของที่ยงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุ ดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ ทาสัญญาซื ้อขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทา
ข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิง่ ของทีซ่ ื ้อขายที่เกิดขึ ้นภายในระยะเวลาไม่
น้ อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ ได้ รับมอบสิง่ ของ โดยต้ อง
รี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้ อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื ้อครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้ างฯได้ รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ วเท่านัน้
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดให้
เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซื ้อสิง่ ของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง่ หรื อนาสิ่งของดังกล่าวเข้ ามา
จากต่างประเทศและของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ เป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ ม
การพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑)

แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิง่ ของที่ซื ้อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า ภายใน ๗ วัน

นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ายสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้
บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒)

จัดการให้ สงิ่ ของที่ซื ้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสทิ ธิเช่นเดียวกับเรื อไทย

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิง่ ของนันโดยเรื
้
ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึง่

จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้
บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓)

ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการ

พาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไป
ทาสัญญาหรื อข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือภายในเวลาทีก่ าหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อานวยการก่อสร้ างฯจะริ บหลักประกันการยื่นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกันการยื่นข้ อเสนอทันที และ
อาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯสงวนสิทธิ์ทจี่ ะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรื อข้ อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรื อแย้ งกัน ผู้ยื่น
ข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคาวินจิ ฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ คาวินจิ ฉัยดังกล่าวให้
ถือเป็ นที่สดุ และผู้ยื่นข้ อเสนอไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิม่ เติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื ้อในกรณี
ต่อไปนี ้ได้ โดยที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ
ไม่ได้
(๑)

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ ใน

การจัดซื ้อหรื อที่ได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื ้อครัง้ นี ้ต่อไป
(๒)

มีการกระทาทีเ่ ข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการจัดซื ้อหรื อที่ได้ รับการคัดเลือกมี

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้
ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าทีใ่ นการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓)

การทาการจัดซื ้อครัง้ นี ้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/

กองอานวยการก่อสร้ างฯ หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔)

กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออกตามความ

ในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบตั ิตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื ้อ ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายและระเบียบได้ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จตาม
สัญญาของผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ

ทังนี
้ ้ หากผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทกี่ าหนดจะถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทา
สัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ ไว้ ชวั่ คราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๑

