( ร่ าง )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่ อสร้ างฯ
เรื อง ประกวดราคาเช่ าเครืองมือและอุปกรณ์ พิเศษสนับสนุนทหารช่ าง ใช้ ในงานขุดแก้ มลิงข้ างคลองขุน
ราษฎร ระยะที ๒ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่า
เครื องมือและอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนทหารช่าง ใช้ ในงานขุดแก้ มลิงข้ างคลองขุนราษฎร ระยะที ๒ ตําบลลาดยาว
อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการ
ประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทังสิน ๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้ านหกแสนหนึงหมืนบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี
๑. เช่ารถโกยตัก จํานวน ๒ คัน
๒. เช่ารถยนต์บรรทุก จํานวน ๓ คัน
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพให้ เช่าพัสดุทีประกวดราคาเช่าด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
และต้ องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึงล้ านสามแสนบาท
ถ้ วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯ เชือถือ
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืน
ข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

๑๒. ผู ้ยืนข ้อเสนอต ้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู ้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด (บช.๑)
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อ
ช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที ........................
ประกาศ ณ วันที

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์

(พลตรี ณฐั วุฒิ ชุณหะนันทน์)
รองแม่ทพั ภาคที ๓/รองผู้อํานวยการก่อสร้ างฯ ทําการแทน
แม่ทพั ภาคที ๓/ผู้อํานวยการก่อสร้ างฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3
ประกาศขึนเว็บวันที ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3

( ร่ าง )
เอกสารประกวดราคาเช่ าด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที ........................
การเช่ าเครื องมือและอุปกรณ์ พเิ ศษสนับสนุนทหารช่ าง ใช้ ในงานขุดแก้ มลิงข้ างคลองขุน
ราษฎร ระยะที ๒ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่ อสร้ างฯ
ลงวันที
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ซึงต่อไปนีเรี ยกว่า "กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
๑. เช่ารถโกยตัก จํานวน ๒ คัน
๒. เช่ารถยนต์บรรทุก จํานวน ๓ คัน
พัสดุทีจะเช่านีต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพทีจะใช้ งาน
ได้ ทนั ทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาเช่าด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี โดยมีข้อแนะนําและข้ อกําหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีกําหนดไว้ ในระบบการจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือคําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารทีกําหนดไว้ ในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที ๒
๒. คุณสมบัตขิ องผ้ ูยนข้
ื อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย

๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทงงานและได้
ิ
แจ้ งเวียนชือให้ เป็ น
ผู้ทงงานของหน่
ิ
วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้
ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนันด้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ
จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพให้ เช่าพัสดุทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
และ ต้ องมี
ผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึงล้ านสามแสนบาท
ถ้ วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที กองทัพภาคที
๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ เชือถือ
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ น
แต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑)
๒.๑๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓. หลักฐานการยืนข้ อเสนอ
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยืนมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบ

จัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นนิตบิ คุ คล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชือหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนา
ถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจํากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ ยืนสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบคุ คล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชือกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ ามี)
และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลทีมิใช่นิตบิ คุ คล
ให้ ยืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้นนั สําเนาข้ อตกลงทีแสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนทีมิได้ ถือ
สัญชาติไทย พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ืนข้ อเสนอเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอร่วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยืน
สําเนาสัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามทีระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิมเติมอืนๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษี มลู ค่าเพิม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที ๑ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรู ปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที
๑ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๑
ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่ วนที ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี
(๑) ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอมอบอํานาจให้ บคุ คลอืนกระทําการแทนให้ แนบ
หนังสือมอบอํานาจซึงติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและ
ผู้รับมอบอํานาจ ทังนีหากผู้รับมอบอํานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ทีบรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมาย
แล้ วเท่านัน
(๒) แคตตาล็อกและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้ อ ๔.๔
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาเช่าเครื องมือและอุปกรณ์
พิเศษ ทีเป็ นประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาเช่าด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ตามข้ อ ๒.๗ พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง
(๔) ใบเสนอราคาเช่า

(๕) แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
(๖) สําเนาเอกสารหลักฐานการเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ หรื อผู้มีสิทธิครอบครอง
เช่น
ใบเสร็ จรับเงิน (ต้ องระบุเลขประจําตัวผู้เสียภาษี และมีรายละเอียดต่าง ๆ ทีเชือถือได้ ) สัญญาซือขาย
หรื อสัญญาเช่าซือ พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานดังกล่าวนี ผู้เสนอราคาจะต้ องนํา
ฉบับจริ งมายืนต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ หลังจากวันทีเสนอราคาภายใน ๓ วันทํา
การ
(๗) สําเนาเอกสารหลักฐานกรณีทีเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษ หรื อยานพาหนะ
ประเภทใดทีกฎหมายกําหนดให้ มีการจดทะเบียน ต้ องแสดงคูม่ ือทะเบียนเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษ
หรื อยานพาหนะทีชําระภาษี ประจําปี เรี ยบร้ อยแล้ ว และเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้ อมทังรับรองสําเนาถูกต้ อง และเอกสารหลักฐานดังกล่าวนี ผู้เสนอราคาจะต้ องนําฉบับ
จริ งมายืนต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ หลังจากวันทีเสนอราคา
ภายใน ๓ วันทําการ
(๘) ภาพถ่ายเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษทุกชิน ภาพถ่ายต้ องเห็นลักษณะของ
เครื องมือและอุปกรณ์พิเศษ และหมายเลขทะเบียนอย่างชัดเจน
(๙) บัญชีเอกสารส่วนที ๒ ทังหมดทีได้ ยืนพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทังนี เมือผู้ยืนข้ อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที
๒ ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที ๒
ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) ให้ โดยผู้ยืนข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF
File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตามทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงือนไขใดๆ ทังสิน
และจะต้ องกรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของ
ผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครังเดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และราคาต่อหน่วย และต่อรายการ ตามเงือนไขทีระบุไว้ ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ ถกู ต้ อง ทังนี ราคารวมทีเสนอจะต้ องตรงกันทังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่
ตรงกัน ให้ ถือตัวหนังสือเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึงรวมค่าภาษี มลู ค่าเพิม ภาษี อากรอืน ค่า
ขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ทังปวงไว้ แล้ ว จนกระทังส่งมอบพัสดุให้ ณ กองอํานวยการ
ก่อสร้ าง งานขุดแก้ มลิงข้ างคลองขุนราษฎร ระยะที ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัด

นครสวรรค์
ราคาทีเสนอจะต้ องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตังแต่วนั เสนอ
ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาทีตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุทีให้ เช่าไม่เกิน ๘๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า หรื อวันทีได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯ ให้ สง่ มอบพัสดุทีให้ เช่า
๔.๔ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ กองทัพบก ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ เพือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ
จะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกทีแนบให้ พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้ องรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุ คล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องนําต้ นฉบับมาให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
ห้ ามมิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอสําเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรื อแบบรู ปรายการ
ละเอียดจากต้ นฉบับของทางราชการทีแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาซือมายืนเป็ นเอกสารของผู้ยืน
ข้ อเสนอ
๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยืนข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ ถีถ้ วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั
ยก่อนทีจะตกลง
ยืนข้ อเสนอตามเงือนไขในเอกสารประกวดราคาเช่าอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบ
การจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมือพ้ นกําหนดเวลายืนข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยืนข้ อเสนอ
และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยืนข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้ วน ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจะยืนยันการเสนอราคา แล้ ว
จึงส่งข้ อมูล (Upload) เพือเป็ นการเสนอราคาให้ แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้ างฯ ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้ยืนข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน

ข้ อเสนอรายอืน ตามข้ อ ๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอทีมีผลประโยชน์
ร่วมกันนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรื อในขณะทีมีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายใดกระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอ และ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยืนข้ อเสนอดังกล่าว
เป็ นผู้ทงงาน
ิ
เว้ นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยืน
ข้ อเสนอรายนันมิใช่เป็ นผู้ริเริ มให้ มีการกระทําดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
พิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ
๔.๑๐ ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงือนไขทีระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาทีเสนอจะต้ องเป็ นราคาทีรวมภาษี มลู ค่าเพิม และภาษี อืนๆ (ถ้ ามี)
รวมค่าใช้ จา่ ยทังปวงไว้ ด้วยแล้ ว
(๓) ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพือเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ทีกําหนด
(๔) ผู้ยืนข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาทีเสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องศึกษาและทําความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางทีแสดงไว้ ในเว็บไซต์
www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์ และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืนข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยืนข้ อเสนอ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๒ หากผู้ยืนข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยืนหลักฐานการ
ยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยืนข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน เว้ นแต่
ผู้ยืนข้ อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทีให้ เช่าไม่
ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯกําหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีมิใช่
สาระสําคัญและความแตกต่างนันไม่มีผลทําให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อ

เป็ นการผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ืนข้ อเสนอรายนัน
๕.๓ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯสงวนสิทธิไม่
พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยืนข้ อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชือผู้ยืนข้ อเสนอรายนันในบัญชีรายชือผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชือผู้เช่าเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯ
(๒) ไม่กรอกชือผู้ยืนข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือนไขทีกําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทีเป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอราย
อืน
๕.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทําสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯมีสิทธิให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอชีแจงข้ อเท็จจริ งเพิมเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/
กองอํานวยการก่อสร้ างฯ มีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรื อไม่ทําสัญญา หากข้ อเท็จจริ ง
ดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๕.๕ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯทรงไว้ ซงสิ
ึ ทธิทีจะ
ไม่รับราคาตําสุด หรื อราคาหนึงราคาใด หรื อราคาทีเสนอทังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าใ
จํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึงรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพือประโยชน์ของทางราชการเป็ น
สําคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯเป็ น
เด็ดขาด ผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยืน
ข้ อเสนอเป็ นผู้ทงงาน
ิ
ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเชือถือได้
ว่าการยืนข้ อเสนอกระทําการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ ชือบุคคลธรรมดา
หรื อนิตบิ คุ คลอืนมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีทีผู้ยืนข้ อเสนอรายทีเสนอราคาตําสุด เสนอราคาตําจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะให้ ผ้ ยู ืนข้ อเสนอนัน
ชีแจงและแสดงหลักฐานทีทําให้ เชือได้ ว่า ผู้ยืนข้ อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคําชีแจงไม่เป็ นทีรับฟั งได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯ มีสิทธิทีจะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยืนข้ อเสนอรายนัน ทังนี ผู้ยืน
ข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ยหรื อค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/
กองอํานวยการก่อสร้ างฯ

๕.๖ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้ างฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทําทีเข้ าลักษณะ
ผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการประกวดราคาหรื อทีได้ รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับ
ผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อ
เจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
๖. การทําสัญญาเช่ า
๖.๑ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบพัสดุทีให้ เช่า
ได้ ครบถ้ วนภายใน ๕ วันทําการ นับแต่วนั ทีทําข้ อตกลงเช่ากองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯจะพิจารณาจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ
ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณีทีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิงของได้
ครบถ้ วนภายใน ๕ วันทําการ หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯเห็นว่าไม่
สมควรจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทําสัญญา
เช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/
กองอํานวยการก่อสร้ างฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวางหลักประกันสัญญาเป็ น
จํานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าพัสดุทีให้ เช่าทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯยึดถือไว้ ในขณะทําสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึงอย่าง
ใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ทีธนาคารเซ็นสังจ่าย ซึงเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันทีทีใช้ เช็คหรื
อดราฟท์นนชํ
ั าระต่อเจ้ าหน้ าทีในวันทําสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที
คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือคําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตา
วิธีการทีกรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคําประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ทีได้ รับอนุญา
ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคําประกันตามประกาศของธนาคารแห่
ประเทศไทย ตามรายชือบริ ษัทเงินทุนทีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตาม
ตัวอย่างหนังสือคําประกันของธนาคารทีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้ เช่า) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ ว
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย ตามอัตราส่วนของพัสดุทีให้ เช่าซึงกองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๗. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ จะจ่ายค่าเช่าซึงได้ รวม

ภาษี มลู ค่าเพิม ตลอดจนภาษี อากรอืนๆ และค่าใช้ จา่ ยทังปวงแล้ วให้ แก่ผ้ ยู ืนข้ อเสนอทีได้ รับการ
คัดเลือกให้ เป็ นผู้ให้ เช่า เมือผู้ให้ เช่าได้ สง่ มอบพัสดุทีให้ เช่าได้ ครบถ้ วนตามสัญญาเช่าหรื อข้ อตกลงเป็ น
หนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ได้ ตรวจรับมอบพัสดุทีให้ เช่าไว้
เรี ยบร้ อยแล้ ว
๘. อัตราค่ าปรั บ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี หรื อ
ข้ อตกลงเช่าเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าพัสดุทีให้ เช่าทียังไม่ได้ รับมอบต่อวัน
หากผู้ให้ เช่าไม่นําเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษมาเปลียนให้ หรื อมาเปลียนให้ ไม่
ถูกต้ อง ไม่วา่ กรณีใดๆ ก็ตาม หลังจากทีได้ รับแจ้ งจากผู้เช่าแล้ วเป็ นระยะเวลาติดต่อกันเกิน ๒ วัน ผู้เช่า
มีสิทธิหกั ค่าเช่าคิดเป็ นรายวันต่อคัน ในอัตราร้ อยละ ๐.๒ (ศูนย์จดุ สอง) ต่อคัน ต่อวัน นับตังแต่วนั ที
ได้ รับแจ้ งจากผู้เช่า และผู้เช่ามีสิทธิเช่าเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษจากบุคคลอืนมาใช้ งานแทนได้
จนกว่าผู้ให้ เช่าจัดจัดหาเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษมาเปลียนให้ โดยถูกต้ อง โดยผู้ให้ เช่าจะต้ องเป็ นผู้
ออกค่าใช้ จ่ายในการเช่าเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษจากบุคคลอืนทังสิน
๙. การรั บประกันความชํารุ ดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึงได้ ทําสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓
หรื อทําข้ อตกลงเช่าเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชํารุดบกพร่ องของสิงของทีเช่าที
เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - วัน นับถัดจากวันที กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯ ได้ รับมอบพัสดุทีให้ เช่า โดยต้ องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิม
ภายใน ๒ วัน นับถัดจากวันทีได้ รับแจ้ งความชํารุ ดบกพร่ อง
ความบกพร่ องในเครื องมือและอุปกรณ์พิเศษทีเช่า ในกรณีทีเครื องมือและ
อุปกรณ์พิเศษ ทีเช่าคันใดขัดข้ องใช้ งานไม่ได้ ตามปกติ ไม่วา่ จะเกิดจากเหตุใด ผู้ให้ เช่าจะต้ องนํา
เครื องมือและอุปกรณ์พิเศษ คันใหม่ทีมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะ ขนาด และประสิทธิภาพเช่นเดียวกับ
เครื องมือและอุปกรณ์พิเศษทีเช่า และมีสภาพทีเทียบเท่า หรื อดีกว่ามาเปลียนให้ ผ้ เู ช่าภายใน ๒ วัน นับ
จากวันทีได้ รับแจ้ งจากผู้เช่า ด้ วยค่าใช้ จา่ ย ของผู้ให้ เช่าเองทังสิน
๑๐. ข้ อสงวนสิทธิในการยืนข้ อเสนอและอืนๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการเช่าครังนี ได้ มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.
๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/
กองอํานวยการก่อสร้ างฯได้ รับอนุมตั เิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ วเท่านัน
๑๐.๒ เมือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯได้ คดั เลือกผู้
ยืนข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ให้ เช่า และได้ ตกลงเช่าพัสดุตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ให้
เช่าจะต้ องสังหรื อนําพัสดุทีให้ เช่าดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศและของนันต้ องนําเข้ ามาโดยทางเรื อ
ในเส้ นทางทีมีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้ ตามทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้ยืนข้ อเสนอซึงเป็ นผู้ให้ เช่าจะต้ องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชย
นาวี ดังนี

(๑) แจ้ งการสังหรื อนําพัสดุทีให้ เช่าทีเช่าดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อ
กรมเจ้ าท่า ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วนั ทีผู้ให้ เช่าสัง หรื อเช่าของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืนได้
(๒) จัดการให้ สิงของทีเช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อทีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้
บรรทุกสิงของนันโดยเรื ออืนทีมิใช่เรื อไทย ซึงจะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรื ออืน หรื อ
เป็ นของทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออืน
(๓) ในกรณีทีไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้ให้ เช่าจะต้ องรับผิดตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยืนข้ อเสนอซึงกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯได้
คัดเลือกแล้ ว ไม่ไปทําสัญญาหรื อข้ อตกลงเช่าเป็ นหนังสือภายในเวลาทีกําหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๖
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯจะริ บหลักประกันการยืนข้ อเสนอ หรื อ
เรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือคําประกันการยืนข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้ ควา
เสียหายอืน (ถ้ ามี) รวมทังจะพิจารณาให้ เป็ นผู้ทงงาน
ิ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซือ
จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯสงวนสิทธิทีจะ
แก้ ไขเพิมเติมเงือนไข หรื อข้ อกําหนดในแบบสัญญาหรื อข้ อตกลงเช่าเป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๐.๕ ในกรณีทีเอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี มีความขัด
หรื อแย้ งกัน ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคําวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กอง
อํานวยการก่อสร้ างฯ คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นทีสุด และผู้ยืนข้ อเสนอไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย
ใดๆ เพิมเติม
๑๐.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯอาจประกาศ
ยกเลิกการเช่าในกรณีตอ่ ไปนีได้ โดยทีผู้ยืนข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯไม่ได้ รับการ
จัดสรรเงินทีจะใช้ ในการเช่าหรื อทีได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอทีจะทําการเช่าครังนีต่อไป
(๒) มีการกระทําทีเข้ าลักษณะผู้ยืนข้ อเสนอทีชนะการเช่าหรื อทีได้ รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีส่วนได้ เสียกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็ นธรรม หรื อสมยอมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืน หรื อเจ้ าหน้ าทีในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทําการ
ทุจริ ตอืนใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการเช่าครังนีต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามทีกําหนดใน
กฎกระทรวง ซึงออกตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซือจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัตติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการเช่า ผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ให้ เช่าต้ อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ทีกฎหมายและระเบียบได้ กําหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ้ ูประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ สามารถนําผลการ
ปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ให้ เช่าเพือนํามา
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการ
ทังนี หากผู้ยืนข้ อเสนอทีได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ทีกําหนดจะถูกระงับการยืน
ข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓/กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ไว้ ชวคราว
ั
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

