- ร่าง ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil
Cement) สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านแฮะ หมู่ที่ ๒
ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อวัสดุกอ่ สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สนับสนุน
ทหารช่าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านแฮะ หมู่ที่ ๒ ตาบลงิม อาเภอปง จังหวัด
พะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้
เป็นเงินทัง้ สิ้น ๗,๖๓๗,๕๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน) จานวน ๓
รายการ ดังนี้
๑. ลูกรัง
จานวน ๗,๙๒๒ ลูกบาศก์เมตร
๒. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
จานวน
๓๕๑ ตัน
๓. น้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Pre-blend) จานวน ๕๙,๔๐๐ ลิตร
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผูท้ ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชือ่ ผู้ทงิ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทงิ้ งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผ่ ู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทปี่ ระกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวและต้องมีผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
(Para Soil Cement) ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๓,๘๒๒,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่น
สองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่
กองทัพภาคที่ ๓ /กองอานวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ ซึ่งผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้ง
สัญญา
๘. ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์ รือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. กรณีผเู้ สนอราคาเป็นผูผ้ ลิต หรือผู้แทนจาหน่าย ต้องมีใบรับรองมาตรฐานวัสดุน้ายางพารา
ผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิม่ สาหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
ที่รับรองโดย คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ายางพาราผสมสารผสมเพิม่ และสารผสม
เพิ่ม สาหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ และเมื่อคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาฯ ขอดูเอกสารดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องนาเอกสารฉบับจริง มายื่นต่อ
คณะกรรมการฯ ภายใน ๓ วันทาการ
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงั้ แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ผ่านทาง
อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายใน
วันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่ ........................
อนึ่ง การประกวดราคาซื้อวัสดุกอ่ สร้างฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ยัง
ไม่ได้รับอนุมัตงิ บประมาณ หรือเงินอื่นใดเพื่อใช้ดาเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่

สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(พลตรีจริ เดช กมลเพ็ชร)
รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อานวยการก่อสร้างฯ
ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อานวยการก่อสร้างฯ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซื้อวัสดุก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement)
สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านแฮะ หมู่ที่ ๒ ตาบลงิม อาเภอ
ปง จังหวัดพะเยา
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
ลงวันที่
สิงหาคม ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ซึ่งต่อไปนีเ้ รียกว่า "กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
๑. ลูกรัง
จานวน ๗,๙๒๒ ลูกบาศก์เมตร
๒. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
จานวน ๓๕๑ ตัน
๓. น้ายางพาราผสมสารผสมเพิม่ (Pre-blend) จานวน ๕๙,๔๐๐ ลิตร
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพ
ที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผูท้ ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ ระกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผทู้ ิ้ง
งานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคล
นั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิตบิ ุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและ
ต้องมีผลงานประเภทขายวัสดุกอ่ สร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil
Cement) ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๘๒๒,๐๐๐.-บาท (สามล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๓ /
กองอานวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ ซึง่ ผูซ้ ื้อได้รบั มอบสิง่ ของถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสัญญา
๒.๘ ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสัง่ ให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ กรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจาหน่าย ต้องมีใบรับรองมาตรฐาน
วัสดุน้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิม่ สาหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้วยยางธรรมชาติ ที่รบั รองโดย คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ายางพาราผสมสารผสม
เพิ่มและสารผสมเพิ่ม สาหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ และเมื่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ขอดูเอกสารดังกล่าว ผูเ้ สนอราคาจะต้องนาเอกสารฉบับ
จริง มายื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๓ วันทาการ
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็นหุ้นส่วนทีม่ ิได้ถือสัญชาติ
ไทย พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ่วมค้า ให้
ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีทผี่ ู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับ
มอบอานาจ ทั้งนีห้ ากผูร้ ับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทบี่ รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่านั้น
(๒) แคตตาล็อกและแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ
๔.๔ ดังนี้
- ดินลูกรัง
- ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์
- น้ายางพาราผสมสารผสมเพิม่ (Pre-blend)
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงานในการขายวัสดุก่อสร้างถนนดินซีเมนต์
ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) ไม่เกิน ๕ ปี และสาเนาสัญญาซื้อขายตาม
หนังสือรับรองผลงานฉบับที่ยื่น ที่ออกโดยส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง ตาม
ข้อ ๒.๗
(๕) ใบเสนอราคา
(๖) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผูผ้ ลิต หรือผู้แทนจาหน่าย กรณีผู้เสนอราคาเป็น
ผู้แทนจาหน่าย จะต้องมีเอกสารสาเนาหนังสือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจาหน่ายสิง่ ของที่ทางราชการต้องการซื้อ
และให้แนบสาเนาเอกสาร ตามข้อ ๓.๑ ของผู้ผลิตมาด้วย พร้อมทัง้ รับรองสาเนาถูกต้อง
(๗) ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือรับรองว่าจะซื้อจะขายน้ายางจากการยาง
แห่งประเทศไทย หรือสหกรณ์การยางที่ได้รับการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย หรือเกษตรกรที่ขึ้น
ทะเบียนไว้กบั การยางแห่งประเทศไทย โดยระบุวัตถุประสงค์ที่นาไปใช้ในแต่ละครั้ง
(๘) รายงานผลการทดลอง, ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ และมาตรฐานของวัสดุ
ดังนี้
- ดินลูกรัง (คุณสมบัติเป็นไปตามข้อกาหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ ๑/
๒๕๖๐ ของกรมทางหลวง พร้อมทัง้ ให้แนบสาเนาผลการทดสอบตัวอย่างวัสดุของผู้เสนอราคา ที่ออกโดย
ส่วนราชการหน่วยงานของรัฐออกให้กบั ผูเ้ สนอราคา ไม่เกิน ๒ ปี) มาด้วย
- ปูนซิเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.๑๕ ประเภท ๑ พร้อมทั้งแนบสาเนา
ใบอนุญาตรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมาด้วย)

(๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้
ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้ เดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุ ไว้ท้ายใบ
เสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทัง้ ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอานวยการ
ก่อสร้างฯ กรมทหารช่างที่ ๓ โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองบัว - บ้านแฮะ หมู่ที่ ๒ ตาบลงิม อาเภอ
ปง จังหวัดพะเยา
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอ
ราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯ ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ กองทัพบกไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการ
พิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พจิ ารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
สาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึง
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการ
ก่อสร้างฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มผี ลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะทีม่ ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น
แต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
มิใช่เป็นผูร้ ิเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเ่ สนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ จานวน ๓๘๑,๘๗๘.๐๐ บาท (สามแสนแปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรื
อดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯตรวจสอบความ
ถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอใน
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กจิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กจิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ ข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผูเ้ ข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ ด
ทะเบียนเป็นนิตบิ ุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการ
ก่อสร้างฯจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่
๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อ
ได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอราย
ใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯกาหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ ิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มผี ลทาให้
เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจ
พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธิ์ไม่
พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูร้ ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯมีสทิ ธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิทจี่ ะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึ่งสิทธิทจี่ ะ
ไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน
หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่
พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการ
ตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทัง้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทเี่ ชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายทีเ่ สนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานทีท่ าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นทีร่ ับฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ มี
สิทธิที่จะไม่รบั ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มสี ิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการ
ก่อสร้างฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาทีเ่ ข้าลักษณะผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่
ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการ
ก่อสร้างฯจะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯเห็นว่าไม่
สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาซื้อ
ขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ /
กองอานวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิง่ ของทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบไว้แล้ว
(๖) เมื่อผูเ้ สนอราคาได้รับคัดเลือกให้เป็นคูส่ ัญญาแล้ว ในวันที่ส่งมอบน้ายางพารา
ผสมสารผสมเพิ่ม สาหรับงานดินซีเมนต์ จะต้องมีใบรับรองการตรวจสอบตามล็อตการผลิตวัสดุผลิตภัณฑ์
น้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ตามมาตรฐานวัสดุจากคณะกรรมการพิจารณาการรับรอง
มาตรฐานวัสดุน้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิม่ หรือหน่วยงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้องและมี
ความเชื่อถือได้ สาหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ จะจ่ายค่าสิง่ ของซึง่ ได้
รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมือ่ ผู้ขายได้สง่ มอบสิง่ ของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับมอบสิง่ ของไว้เรียบร้อยแล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยงั ไม่ได้รับมอบต่อวัน

๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ
๑.๓ หรือทาข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิง่ ของที่ซื้อขาย
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบสิง่ ของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ /
กองอานวยการก่อสร้างฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯได้คัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซือ้ สิง่ ของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขาย
จะต้องสั่งหรือนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ ี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้
ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสัง่ หรือนาสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ
กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สงิ่ ของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ ิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบั อนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ
๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทงิ้ งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธิ์ทจี่ ะ
แก้ไขเพิ่มเติมเงือ่ นไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัด
หรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้างฯ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีส่ ุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มสี ิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติม

๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯอาจประกาศ
ยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยทีผ่ ู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯไม่ได้รบั
การจัดสรรเงินทีจ่ ะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจ่ ะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครัง้ นีต้ ่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซือ้ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทกี่ ฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ สามารถนาผลการ
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ทกี่ าหนดจะถูกระงับการ
ยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ไว้ชั่วคราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๒

