( สาเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่ อสร้ างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ วัสดุก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ (Para Soil
Cement) สนับสนุนทหารช่ าง เพื่อใช้ ในงานปรับปรุงถนนเส้ นทาง บ้ านเกาะไผ่ ล้อม - บ้ านคลองห้ วย
น้ อย ตาบลประชาสุขสันต์ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
-------------------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อวัสดุ
ก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ ในงาน
ปรับปรุงถนนเส้ นทาง บ้ านเกาะไผ่ล้อม - บ้ านคลองห้ วยน้ อย ตาบลประชาสุขสันต์ อาเภอลานกระบือ จังหวัด
กาแพงเพชร ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื ้อในการประกวดราคาครัง้ นี ้
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๒,๖๓๗,๗๐๐.๐๐ บาท (สองล้ านหกแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้ อยบาทถ้ วน) จานวน ๓ รายการ
ดังนี ้
๑. ลูกรัง
จานวน ๒,๐๑๖ ลูกบาศก์เมตร
๒. ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์
จานวน ๑๔๓ ตัน
๓. น ้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Pre-blend) จานวน ๒๔,๑๙๒ ลิตร
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว และต้ องมีผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ (Para Soil
Cement) ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๓ /กองอานวยการก่อสร้ างฯ
เชื่อถือ ซึง่ ผู้ซื ้อได้ รับมอบสิ่งของถูกต้ องเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วทังสั
้ ญญา

๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. กรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้ผลิต หรื อผู้แทนจาหน่าย ต้ องมีใบรับรองมาตรฐานวัสดุน ้ายางพาราผสม
สารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สาหรับการก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ ที่รับรองโดย
คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน ้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สาหรับการ
ก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ
ขอดูเอกสารดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้ องนาเอกสารฉบับจริง มายื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๓ วันทาการ
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐ต่อ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อ
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้ างฯจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
อนึง่ การประกวดราคาซื ้อวัสดุก่อสร้ างฯ ครัง้ นี ้ กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ยังไม่ได้ รับ
อนุมตั งิ บประมาณ หรื อเงินอื่นใดเพื่อใช้ ดาเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จิรเดช กมลเพ็ชร
(พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร)
รองแม่ทพั ภาคที่ ๓/รองผู้อานวยการก่อสร้ างฯ
ทาการแทน
แม่ทพั ภาคที่ ๓/ผู้อานวยการก่อสร้ างฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3

( สาเนา )
เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซือ้ วัสดุก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สนับสนุน
ทหารช่ าง เพื่อใช้ ในงานปรับปรุงถนนเส้ นทาง บ้ านเกาะไผ่ ล้อม - บ้ านคลองห้ วยน้ อย ตาบลประชาสุข
สันต์ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่ อสร้ างฯ
ลงวันที่
สิงหาคม ๒๕๖๒
------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี ้
๑. ลูกรัง
จานวน ๒,๐๑๖ ลูกบาศก์เมตร
๒. ปูนซีเมนต์ปอร์ ตแลนด์
จานวน ๑๔๓ ตัน
๓. น ้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Pre-blend) จานวน ๒๔,๑๙๒ ลิตร
พัสดุที่จะซื ้อนี ้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้ งานได้ ทนั ที
และมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับ
นี ้ โดยมีข้อแนะนาและข้ อกาหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ ในระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื ้อขายทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว และต้ องมีผลงาน
ประเภทขายวัสดุก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) ไม่เกิน ๕ ปี ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึง่ ล้ านสามแสนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๓ /กองอานวยการก่อสร้ างฯ เชื่อถือ ซึง่ ผู้ซื ้อได้ รับมอบ
สิ่งของถูกต้ องเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วทังสั
้ ญญา
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ กรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ายต้ องมีใบรับรองมาตรฐานวัสดุน ้ายาง
พาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม สาหรับการก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ ที่
รับรองโดย คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน ้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม
สาหรับการก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาฯ ขอดูเอกสารดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้ องนาเอกสารฉบับจริง มายื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๓
วันทาการ
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิตบิ คุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง

(ข) บริษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิตบิ คุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิตบิ คุ คล ให้ ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ 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 โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอานาจให้ บคุ คลอื่นกระทาการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อานาจซึง่ ติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทังนี
้ ้
หากผู้รับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน้
(๒) แคตตาล็อกของผู้ยื่นข้ อเสนอ และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม
ข้ อ ๔.๔ ดังนี ้
-ดินลูกรัง
-ปูนซิเมนต์ปอร์ ตแลนด์
-น ้ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Pre-blend)
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานในการขายวัสดุก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพ
ด้ วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) ไม่เกิน ๕ ปี และสาเนาสัญญาซื ้อขายตามหนังสือรับรองผลงานฉบับที่ยื่น
ที่ออกโดยส่วนราชการหน่วยงานของรัฐพร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง ตามข้ อ ๒.๗
(๔) ใบเสนอราคา
(๕) ผู้เสนอราคาต้ องเป็ นผู้ผลิต หรื อผู้แทนจาหน่าย กรณีผ้ เู สนอราคาเป็ นผู้แทน
จาหน่าย จะต้ องมีเอกสารสาเนาหนังสือแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจาหน่ายสิ่งของที่ทางราชการต้ องการซื ้อและให้ แนบ
สาเนาเอกสาร ตามข้ อ ๓.๑ ของผู้ผลิตมาด้ วย พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง

(๖) ผู้เสนอราคาจะต้ องมีหนังสือรับรองว่าจะซื ้อจะขายน ้ายางจากการยางแห่งประเทศ
ไทย หรื อสหกรณ์การยางที่ได้ รับการรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย หรื อเกษตรกรที่ขึ ้นทะเบียนไว้ กบั การยาง
แห่งประเทศไทย โดยระบุวตั ถุประสงค์ที่นาไปใช้ ในแต่ละครัง้
(๗) รายงานผลการทดลอง, ทดสอบคุณสมบัตวิ สั ดุ และมาตรฐานของวัสดุ ดังนี ้
- ดินลูกรัง (คุณสมบัตเิ ป็ นไปตามข้ อกาหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ ๑/๒๕๖๐ ของ กรม
ทางหลวง พร้ อมทังให้
้ แนบสาเนาผลการทดสอบตัวอย่างวัสดุของผู้เสนอราคา ที่ออกโดยส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐออกให้ กบั ผู้เสนอราคา ไม่เกิน ๒ ปี ) มาด้ วย
- ปูนซิเมนต์ปอร์ ตแลนด์ มอก.๑๕ ประเภท ๑ พร้ อมทังแนบส
้
าเนาใบอนุญาตรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมมาด้ วย)
(๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ 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 โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
้ กฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษี อากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ทังปวงไว้
้
แล้ ว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอานวยการก่อสร้ างฯ กองพันทหารช่างที่ ๔ กองพล
ทหารราบที่ ๔ โครงการซ่อมปรับปรุงถนนเส้ นทางบ้ านเกาะไผ่ล้อม - บ้ านคลองห้ วยน้ อย ตาบลประชาสุขสันต์
อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตังแต่
้ วนั เสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื ้อขาย หรื อวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ให้
ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก
ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐาน
ดังกล่าวนี ้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯจะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้ พิจารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอานาจทานิตกิ รรมแทนนิตบิ คุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องนาต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื ้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น ตามข้ อ
๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรื อในขณะที่
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการ
ก่อสร้ างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันมิ
้ ใช่เป็ นผู้ริเริ่มให้ มีการกระทาดังกล่าวและได้ ให้ ความ
ร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิ์ในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยื่น
ข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯกาหนดไว้ ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนันไม่
้ มีผลทาให้ เกิดการได้ เปรี ยบ
เสียเปรี ยบต่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัด
สิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายนัน้
๕.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณา
ข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันในบั
้ ญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯมี
สิทธิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชี ้แจงข้ อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ มีสิทธิ
ที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทาสัญญา หากข้ อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง

๕.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคา
ต่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคาใด หรื อราคาที่เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื ้อในจานวน หรื อขนาด หรื อ
เฉพาะรายการหนึง่ รายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื ้อเลยก็ได้
สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯเป็ นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทังกองทั
้
พบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ ว่าการยื่นข้ อเสนอกระทาการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคล
ธรรมดา หรื อนิตบิ คุ คลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่
ทาให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นข้ อเสนอสามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็จสมบูรณ์ หากคา
ชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ
หรื อไม่รับราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ
จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯอาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการ
ประกวดราคาหรื อที่ได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่า
กระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาซือ้ ขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วนั ที่ทาข้ อตกลงซื ้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯจะ
พิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯเห็นว่าไม่สมควรจัดทา
ข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทาสัญญาซื ้อขายตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของ
ราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯยึดถือ
ไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนั ้
ชาระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันทาสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ

(๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื ้อขายแล้ ว
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื ้อซึง่ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
(๖) เมื่อผู้เสนอราคาได้ รับคัดเลือกให้ เป็ นคูส่ ญ
ั ญาแล้ ว ในวันที่สง่ มอบน ้ายางพาราผสมสาร
ผสมเพิ่ม สาหรับงานดินซีเมนต์ จะต้ องมีใบรับรองการตรวจสอบตามล็อตการผลิตวัสดุผลิตภัณฑ์น ้ายางพารา
ผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ตามมาตรฐานวัสดุจากคณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน ้า
ยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม หรื อหน่วยงานมาตรฐานที่เกี่ยวข้ องและมีความเชื่อถือได้ สาหรับการ
ก่อสร้ างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้ วยยางธรรมชาติ
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึง่ ได้ รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวงแล้
้
วให้ แก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ น
ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ สง่ มอบสิ่งของได้ ครบถ้ วนตามสัญญาซื ้อขายหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ได้ ตรวจรับมอบสิ่งของไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื ้อขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรื อข้ อตกลงซื ้อ
ขายเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ ทาสัญญาซื ้อขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อ
ทาข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื ้อขายที่เกิดขึ ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ
ได้ รับมอบสิ่งของ โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง
ความชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้ อเสนอและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื ้อครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้ างฯได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ วเท่านัน้

๑๐.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอ
รายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้ ตกลงซื ้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง่ หรื อนา
สิ่งของดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้ บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ เป็ นผู้ขาย
จะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ายสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้ สิ่งของที่ซื ้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิ่งของนันโดยเรื
้
ออื่น
ที่มิใช่เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯได้ คดั เลือก
แล้ ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯจะริบหลักประกันการยื่นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกัน
การยื่นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้ง
งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการ
สูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ติ ามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ คา
วินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นที่สดุ และผู้ยื่นข้ อเสนอไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯอาจประกาศยกเลิกการ
จัดซื ้อในกรณีตอ่ ไปนี ้ได้ โดยที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อานวยการก่อสร้ างฯไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที่
จะใช้ ในการจัดซื ้อหรื อที่ได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื ้อครัง้ นี ้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการจัดซื ้อหรื อที่ได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่ นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื ้อครัง้ นี ้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื ้อ ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบตั ติ าม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ สามารถนาผลการปฏิบตั งิ านแล้ ว
เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้ประกอบการ
ทังนี
้ ้ หากผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้ อเสนอ
หรื อทาสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ไว้ ชวั่ คราว
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ
สิงหาคม ๒๕๖๒

