-รางขอบเขตของงาน ( TOR )
งานประกวดราคาซื้อวัสดุสํานักงาน
---------------------

๑. ความเปนมา
ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการกองทัพบก ( เสนาธิการศูนยปฏิบัติการกองทัพบก รับคําสั่ง ฯ ) ไดกรุณา
อนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณ งบบริหารหนวย จัดหาวัสดุสํานักงาน ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่ง
กองกําลังสุรนารี ไดรับอนุมัติหลักการสนับสนุนงบประมาณใหดําเนินการ รวมเปนเงินทั้งสิ้น ๒,๐๙๐,๕๙๒.บาท
สําหรับงานซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๔ รายการ นั้น เปนความตองการจัดหาเพื่อสนับสนุนหนวย
ขึ้นตรงของกองกําลังสุรนารี เปนงานตามแผนงานประจําปงบประมาณ ๒๕๕๖ โดยผูบญ
ั ชาการศูนยปฏิบัติการ
กองทัพบก ( เสนาธิการศูนยปฏิบัติการกองทัพบก รับคําสั่ง ฯ ) ไดกรุณาอนุมัติหลักการคาใชจาย รายละเอียด
ตามหนังสือ ฝายปลัดบัญชีศูนยปฏิบัติการกองทัพบก ลับมาก ที่ กห ๐๔๐๗.๒๕.๑/๕๙ ลง ๑๔ กุมภาพันธ
๒๕๕๖
๒. วัตถุประสงค
กองกําลังสุรนารี มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุสํานักงาน จํานวน ๑๔ รายการ ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส เพื่อสนับสนุนหนวยขึ้นตรงของกองกําลังสุรนารี
๓. คุณสมบัติผูเสนอราคา
๓.๑ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกลาว
๓.๒ ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓.๓ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๓.๔ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคากับกองกําลัง และไมเปนผู
มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
- ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. พธ. หมายเลข ๒๓๓-๐๑๒๕
- ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. พธ. หมายเลข ๒๓๓-๐๑๗๕
- ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. พธ. หมายเลข ๒๓๓-๐๑๗๔
- ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. พธ. หมายเลข ๒๓๗-๕๐๒๘
- ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. พธ. หมายเลข ๒๓๗-๕๐๕๓
- ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. พธ. หมายเลข ๒๓๗-๕๐๕๗
- ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. พธ. หมายเลข ๒๓๗-๕๐๓๐
๕. ระยะเวลาดําเนินการ
- ภายในปงบประมาณ ๒๕๕๖
๖. ระยะเวลาสงมอบสิ่งของ
กําหนดระยะเวลาการสงมอบสิ่งของภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- กําหนดสงมอบสิ่งของ ณ กองบัญชาการกองกําลังสุรนารี คายวีรวัฒนโยธิน ตําบลนอกเมือง
อําเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร

๒
๗. งบประมาณ
งบประมาณในงานซื้อวัสดุสาํ นักงาน จํานวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๒,๐๙๐,๕๙๒.- บาท ( เงินสองลาน
เกาหมื่นหารอยเกาสิบสองบาทถวน)
๘. อื่น ๆ
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ โปรดใหความเห็นเปนลายลักษณอักษร หรือ ทางเว็บไซต
www.suranareecommand.net และ สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมไดที่ แผนกพลาธิการกองกําลังสุรนารี
กองบัญชาการกองกําลังสุรนารี ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โทร. ๐-๔๔๕๑-๒๙๑๗
พันตรี

ประธานกรรมการTOR
( เศรษฐวุฒิ ดอกคํา )
รอยเอก
กรรมการ TOR
( ปอวิทย วิสุงเร )
รอยโท
กรรมการ TOR
( สุรศักดิ์
อยูคง )

สําเนาถูกตอง
พ.อ. ทวีศักดิ์ สมพงษ
(ทวีศักดิ์ สมพงษ)
น.พธ.กกล.สุรนารี
๒๘ มี.ค.๕๖

พันตรี เศรษฐวุฒิ ดอกคํา ประธานกรรมการTOR
( เศรษฐวุฒิ ดอกคํา )
รอยเอก ปอวิทย วิสุงเร
กรรมการ TOR
( ปอวิทย วิสงุ เร )
รอยโท สุรศักดิ์ สมพงษ
กรรมการ TOR
( สุรศักดิ์
อยูคง )

๓
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่ ๒๖ / ๒๕๕๖
งานซื้อวัสดุสํานักงาน
ตามประกาศ กองกําลังสุรนารี ลงวันที่........... เดือน................... พ.ศ……………
----------------กองกําลังสุรนารี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา " กองกําลัง " มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุ
สํานักงาน ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๔ รายการ (สิบสี่รายการ) รายละเอียดตามบัญชีที่แนบ
ทายเอกสารประกวดราคาฉบับนี้ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกา
เก็บอยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และ มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาฉบับนี้
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้.๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ.
จํานวน ๗ หนา
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๓ หนา
๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จํานวน ๓ หนา
๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย
จํานวน ๖ หนา
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
จํานวน ๑ หนา
(๒) หลักประกันสัญญา
จํานวน ๑ หนา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
จํานวน ๑ หนา
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
จํานวน ๑ หนา
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารขอเสนอ
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
จํานวน ๒ หนา
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
จํานวน ๑ หนา
๑.๘ แบบหนังสือมอบอํานาจ
จํานวน ๑ หนา
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคา ตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง อิเล็ก
ทรอนิกส
๒.๒ ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อ ผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่น เปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และตอง
ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคา ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือ ความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของ กองกําลัง

๔
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยใสซองปดผนึกแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้.(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญ หรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุการรับรองไมเกิน ๓ เดือน บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)
พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา (ถามี)
(ข) บริษัทจํากัด หรือ บริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล ที่มีอายุการรับรองไมเกิน ๓ เดือน หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตองและประทับตรา (ถามี)
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และ ในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองตราประทับ (กรณีที่ตราประทับมีผลตอการกระทํานิติกรรม)
ที่มีอายุการรับรองไมเกิน ๓ เดือน กรณีที่หนังสือรับรองตราประทับไมมีผลตอการกระทํานิติกรรม หากทาง
ราชการมีความประสงคที่จะดําเนินการตรวจสอบหนังสือดังกลาวไมวากรณีใด ๆ ผูเสนอราคาจะตองนํามาให
ภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
(๕) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และ
ประทับตรา (ถามี) สําหรับผูประกอบการประเภทรานคาจะตองมีสําเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย และใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบใน ขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้.(๑) หนังสือมอบอํานาจ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน ในแบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง อิเล็ก
ทรอนิกส และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยผูมอบอํานาจและผูรับมอบ
อํานาจจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตองดวย
(๒) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๓) เอกสารของผูเสนอราคา หากเปนภาษาตางประเทศจะตองแปลเปนภาษาไทยโดย
ใหผูเชี่ยวชาญการแปลที่จดทะเบียนผูเชี่ยวชาญไวกับ สํานักงานศาลยุติธรรมเปนผูแปล พรอมลงนามรับรอง
การแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียนผูเชี่ยวชาญของ สํานักงานศาลยุติธรรมที่ไดขึ้นทะเบียนไวใหปรากฏดวย
(๔) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจาง โดยการประมูลดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(๕) แคตตาล็อกและหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯ ตาม ขอ ๔.๖
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมด ยื่นตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)

๕
๓.๓ สําหรับผูเสนอราคา ที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม หรือ
ไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเปนผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ใหสําเนาหลักฐานดังกลาวมาแสดงพรอมกับ การยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือซองเอกสารขอเสนอดวย ซึ่งในการพิจารณาราคา จะยึดถือตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุเปนสําคัญ
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอ ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความดวยตัวพิมพให ถูกตอง
ครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง รวมทั้งขอความ
ที่กรอกโดยตัวพิมพทั้งหมดดวย
๔.๒ ผูเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงินบาท โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย
และหรือตอรายการ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน
และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงแลว ณ วันประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยผูเสนอราคาตอง
เปนผูชําระเองทั้งหมด จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ กองกําลังสุรนารี ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเสนอกําหนดยืน
ราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน ( เกาสิบวัน ) นับแตวันยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา
ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอรายการใหครบตามจํานวนที่กองกําหนด
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๑๕ วัน (สิบหาวัน ) นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๕ พัสดุที่นาํ มาเสนอราคานั้น ผูเสนอราคาตองแจงชื่อประเทศผูผลิตพัสดุในแตละ
รายการ โดยใหระบุประเทศผูผลิตเพียงประเทศเดียวไวในแบบใบยื่นขอเสนอ การประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ทางอิเล็กทรอนิกส รวมทั้งใหระบุชื่อ บริษัท หาง ราน ผูผลิต ยี่หอ รุน ตราเครื่องหมาย (ถามี) ดวย
๔.๖ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจ
ดูรางสัญญาแบบรูปและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูเสนอราคา จะตองยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่ปด
ผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึง ประธานกรรมการประกวดราคา
โดยระบุไวที่หนาซองวา " เอกสาร
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ๑ /๒๕๕๕ " ยื่นตอคณะกรรมการประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ...... เดือน ............. พ.ศ. ......... ระหวางเวลา ............. น. ถึง .......... น.
ณ หองรับรอง กองบัญชาการกองกําลังสุรนารี ตํานอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาดคณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
แตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีผลประโยชนรว มกัน
ระหวางผูเ สนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบเอกสารขอเสนอ ตามขอ ๓. และแจงผูเสนอราคา
แตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะตนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูเสนอ
ราคารับทราบแลว

๖
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะ
ที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส วามีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการ ฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา อยาง
เปนธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น ออกจากการเปนผูเสนอราคาและ กองกําลัง
จะพิจารณา ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และ มิไดเปนผูริเริ่มใหมีการ
กระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
กับผูเสนอราคารายอื่น หรือ เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือ ผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค
อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน (สามวัน) นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการการประกวดราคา วากระบวนการเสนอราคาซื้อทาง อิเล็ก
ทรอนิ กส ประสบขอขัดของจนไมอาจดํา เนิน การตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได โดย
งายหรือขอขัดของไมอาจแกไขไดประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา มีสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวดราคา
เพื่อใหการประกวดราคาเกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๘ ผูเสนอราคาตองยื่นหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อ และจางดวยวิธีการทาง อิเล็ก
ทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๓ พรอมลงนามและประทับตรา (ถามี) โดยผูมีอํานาจลงนามในหนังสือ
ดังกลาว มาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคา ฯ ตามวันเวลา และสถานที่ในขอ ๔.๙
๔.๙ กําหนดเสนอราคาในวันที่ ..... เดือน .................. พ.ศ. ................
ระหวางเวลา .............. น. ถึงเวลา ............. น. ณ ..................................................................
๔.๑๐ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้.(๑) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตอง
เริ่มตนที่ ๕,๔๔๘,๓๘๔. - บาท
(๒) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํา
กวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ ตามขอ ๔.๑๐ (๑)
(๓) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๔) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคา จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการ จัด
ประกวดราคา ฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา

๗

๕. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซอง พรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จํานวน ๒๗๒,๔๒๐. -บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสองพันสี่รอยยี่สิบบาทถวน)
โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน ตั้งแต วันยื่นซองเอกสารประกวด
ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกัน ใหใช
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กองกําลังสุรนารี โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ที่ยื่นเอกสารขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ กอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน
(สามวัน) ทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๕ (๑) ใหทําหนังสือค้ําประกันไวตอ กองทัพบก โดย กองกําลังสุรนารี
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือบริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลวโดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวในขอ ๑.๕ (๑) ใหทําหนังสือค้ําประกันไวตอ กองทัพบก โดย
กองกําลังสุรนารี
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ กองกําลัง จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน ภายใน
๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือ เมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองกําลัง จะพิจารณา
ตัดสินดวยราคา ตอหนวย ต่ําสุด ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากร คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจาย
ทั้งปวงแลวเปนหลักในการพิจารณา และ นอกจากนี้ตองปฏิบัติถูกตองตามเงื่อนไข ในระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี วาดวยการพัสดุที่บังคับใชในปจจุบัน
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒. หรือยื่นหลักฐาน การเสนอ
ราคาไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓. หรือ ยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔. แลว คณะกรรมการประกวดราคาฯ จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
กองกําลัง เทานั้น
๖.๓ กองกําลัง สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอ ไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
กองกําลัง
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(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาหรือไมลงลายมือชื่อ ของผูเสนอ ราคา
อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในแบบใบยื่นขอเสนอ การประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือ มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอ
ราคารายอื่น
(๔) แบบใบยื่นขอเสนอประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่เสนอมีการ
ขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา ฯ หรือ กองมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กองกําลัง มีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ กองกําลัง ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และ อาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือ ขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และ ใหถือวาการตัดสินของกองเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้ง กองกําลัง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงานไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการประกวดราคา หรือ กองกําลัง จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคา สามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ
หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองกําลัง มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทาง อิเล็ก
ทรอนิกสวาผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูที่มีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ กองกําลัง มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
และ กองกําลัง จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ( กวพ.อ ) พิจารณา
เห็นวา การยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชน
แกทางราชการอยางยิ่ง คณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
มีอํานาจยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาวได
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) สามารถ
สงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน (หาวัน) ทําการของทางราชการ
นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ
กองกําลัง จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ ก็ได
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๗.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบ
สิ่งของไดครบถวนภายใน ๕ วัน (หาวัน) ทําการของทางราชการ หรือ กองกําลัง เห็นวาไมสมควรจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือตาม ขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญา
ซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๔ หรือในกรณีที่หนวยงานระดับกองกําลัง ที่รวมกันประกวดราคา
ซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหผชู นะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ทําสัญญากับ
กองกําลัง เจาของงบประมาณโดยตรงภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และ จะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (รอยละหา) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสได ให กองกําลัง ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้.(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กองกําลังสุรนารี โดยเปนเช็ค
ลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วัน (สามวัน) ทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันขอ ๑.๕
(๒) ใหทําหนังสือค้ําประกันไวตอ กองทัพบก โดย กองกําลังสุรนารี
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุไวใน ขอ ๑.๕ (๒) ใหทําหนังสือค้ําประกันไวตอ กองทัพบก
โดย กองกําลังสุรนารี
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับถัดจากวันที่
คูสัญญา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว รอยละ ๐.๒
( ศูนยจุดสอง ) ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ ในแตละงวดของการสงมอบสิ่งของ
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ
หรือทําสัญญาซื้อขาย ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ เดือน ( หนึ่งเดือน ) นับถัดจากวันที่ไดรับมอบพัสดุ
โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม ภายใน ๗ วัน ( เจ็ดวัน ) นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป การลงนามในสัญญา
จะกระทําไดตอเมื่อกองไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณประจําปแลวเทานั้น
๑๐.๒ หากกองไดรับการสั่งจายงบประมาณไมครบตามจํานวนที่ตองการ กองกําลัง ขอ
สงวนสิทธิที่จะซื้อตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับจริง
๑๐.๓ เมื่อ กองกําลัง ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย และ ไดตกลงซื้อ
สิ่งของตามประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามา
จากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับ
ขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

๑๐
(๑) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน ( เจ็ดวัน ) นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจาก
ตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียว
กับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ สงเสริมการ
พาณิชยนาวี ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรือ
อื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๔ ผูเสนอราคา ซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตอ
กองกําลัง แลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา แลว
ตองดําเนิ นการดังตอไปนี้ มิฉะนั้น กองกําลัง จะริบ หลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรอง
ใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้ง อาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๐.๔.๑ ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคาตามวันเวลาและสถานที่ที่กําหนด
๑๐.๔.๒ ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลว ไม LOG IN เขาสูระบบ
๑๐.๔.๓ ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือไมปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ ๔.๒ และ ๔.๑๐ (๑) และ (๒)
๑๐.๔.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก. ๐๐๘ แบบยืนยันราคา
สุดทายในการเสนอราคา
๑๐.๕ ผูเสนอราคา ซึ่งกองไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง ภายในเวลา ที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗. กองกําลัง จะดําเนินการดังนี้.(๑) ยกเลิกการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ พิจารณาซื้อจาก
รายที่เสนอราคาต่ําถัดไป
(๒) ริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที
(๓) เรียกรองใหผูเสนอราคา ซึ่งกองไดคัดเลือกไวแลวชดใชคาเสียหาย เนื่องจาก
ไมไปทําสัญญา และกองตองซื้อพัสดุชนิดเดียวกันเปนราคาสูงกวาราคาที่พิจารณาตกลงใจซื้อไวแลว ผูเสนอราคา
ตองยอมชดใชในสวนที่เพิ่มขึ้นดวย ตลอดจนคาเสียหายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้น
(๔) พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๖ กองกําลัง สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๐.๗ การสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียว หรือ สงมอบ
หลายครั้ง ผูขายจะตองแจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้ง โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ กองจัดหา
กองกําลังสุรนารี ในเวลาราชการกอนวันสงมอบไมนอยกวา ๓ วัน ( สามวัน ) ทําการ
๑๐.๘ การชําระเงินจะจายใหเมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของถูกตองครบถวนตามสัญญาแลว
และจะจายเงินใหเปน งวดเดียวทั้งหมด

๑๑
๑๐.๙ กรณีที่คําแปลเอกสาร ที่เปนภาษาไทยกับตนฉบับ ที่เปนภาษาตางประเทศ มี
ขอความ ขัดแยงกันทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา ซึ่งขอความภาษาไทยนี้ จะใช
เปนหลักในการทําสัญญาซื้อขายดวย และหากทางราชการพิจารณาแลวเห็นวา กรณีคําแปลภาษาไทย ที่
ขัดแยงกับภาษาตางประเทศนี้ กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ กับผูเสนอราคารายอื่น อยางเห็นไดชัด
ทางราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข ซึ่งอาจจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นก็ได
๑๐.๑๐ การซื้อตามประกาศ ฯ นี้ และเมื่อ กองกําลัง ไดตกลงทําสัญญาแลวยังไมสิ้นสุด
ระยะเวลาการสงมอบ หาก กองกําลัง มีความจําเปนตองใชเพิ่มอีก กองกําลัง อาจจะเจรจาขอซื้อตาม
รายละเอียด และในราคาเดิม หรือต่ํากวาภายใตเงื่อนไขที่ดีกวา หรือเงื่อนไขเดิมก็ได โดยคํานึงถึงราคาตอ
หนวยตามสัญญาเดิมเพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ
๑๐.๑๑ ในกรณีที่จะตองมีการสงของตัวอยาง เพื่อทดสอบหรือทดลองผูเสนอราคาจะตอง
สงมอบของตัวอยางในสภาพที่เรียบรอย มาพรอมกับเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตอคณะกรรมการประกวดราคาตามวัน เวลา และบริเวณสถานที่ที่กําหนดไวใน ขอ ๔.๙ หากพนกําหนดเวลา
ยื่นซองประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารหลักฐานและของตัวอยางโดย
เด็ดขาด
-------------------------------กองกําลังสุรนารี

๑๒
ประกาศกองกําลังสุรนารี
-----------

เรื่อง ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสงานซื้อวัสดุสํานักงาน

กองกําลังสุรนารี มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุสํานักงาน ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จํานวน ๑๔ รายการ (สิบสี่รายการ)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิหรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ที่เขาเสนอราคากับ กองกําลัง
และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกัน ระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
กําหนดยื่น เอกสารการประกวดราคาซื้อดว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ...........
เดือน ...................... พ.ศ. ................. ระหวางเวลา .............. น. ถึงเวลา ............. น. ณ หองรับรอง
กองบัญชาการกองกําลังสุรนารี ตําบลนอกเมือง อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร และกําหนดเสนอราคาในวั นที่
........... เดือน ............พ.ศ. ........... ระหวางเวลา ............. น. ถึงเวลา .............น. ณ สํานักงานบริการ
ลูกคา บริษัท กสท.โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) สาขาสุรินทร ๘๒ – ๘๒/๑ ถนนสระโบราณ ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร โทรศัพท ๐-๔๔๕๑-๒๖๓๘
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารการประกวดราคาซื้อ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได โดยไม
ตองเสียคาใชจาย ไดที่ แผนกพลาธิการกองกําลังสุรนารี กองบัญชาการกองกําลังสุรนารี ตําบลนอกเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร ระหวางวันที่ ........... เดือน ............ พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .... เดือน ...............
พ.ศ. ............ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๔๕๑-๒๙๑๗ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ .......... . เดือน...................พ.ศ. ..................
( ลงชื่อ ) พันเอก ธัญญา เกียรติสาร
( ธัญญา เกียรติสาร )
รองผูบัญชาการกองกําลังสุรนารี

