( ร่ าง )
ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อใช้ในงานขุดลอกล้าน้าอิง
และแก้มลิงข้างล้าน้า ต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
--------------------------------------กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวด
ราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พเิ ศษ เพื่อใช้ในงานขุดลอกล้าน้าอิงและแก้มลิงข้างล้าน้า ต้าบลห้วยแก้ว
อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงานเช่า
ในการประกวดราคาครังนีเป็นเงินทังสิน ๙,๙๗๒,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาทถ้วน)
ตามรายการดังนี
๑. รถโกยตัก
จ้านวน ๘ คัน
๒. เรือทุ่นบรรทุกรถโกยตัก
จ้านวน ๒ ล้า
๓. เรือบรรทุกดิน
จ้านวน ๒ ล้า
๔. รถยนต์บรรทุกดิน
จ้านวน ๑๔ คัน
ผู้มสี ิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชือ่ ผู้ทงงานและได้
ิ
แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทงงาน
ิ
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผ่ ู้ทิงงานเป็น
หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวและต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้า
แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพ
ภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๘. ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทีเ่ ข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครังนี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิห์ รือความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ ี่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
หรือห้ามท้าสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
ผู้เสนอราคาทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(๑) กรณีที่กจิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงือ่ นไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาและการเสนอราคาให้เสนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กจิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิตบิ ุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กา้ หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ใน
กรณีที่กจิ การร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทังนี "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" ห มายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด (บช.๑)
๑๒. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ ได้ด้าเนินการจัดซือจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๑๓. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่
เกิน สามหมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเี่ ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ผ่านทางอีเมล์
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด ภายในวันที่ ........................
โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

แผนกพลาธิการ

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) ฉลองชัย ชัยยะค้า
( ฉลองชัย ชัยยะค้า )
รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อ้านวยการก่อสร้างฯ ท้าการ
แทน
แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ้านวยการก่อสร้างฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

( ร่าง )
เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพือ่ ใช้ในงานขุดลอกล้าน้าอิงและแก้มลิงข้างล้าน้า
ต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๐
------------------------------------กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า
กองทัพภาคที่ ๓/ กองอ้านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี
๑. รถโกยตัก
จ้านวน ๘ คัน
๒. เรือทุ่นบรรทุกรถโกยตัก
จ้านวน ๒ ล้า
๓. เรือบรรทุกดิน
จ้านวน ๒ ล้า
๔. รถยนต์บรรทุกดิน
จ้านวน ๑๔ คัน
ซึ่งเครือ่ งมือและอุปกรณ์พิเศษทีจ่ ะเช่านีต้องเป็นของแท้ อยู่ในสภาพทีจ่ ะใช้งานได้
ทันที และ มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้
เป็นผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลที่ผู้
ทิงงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร ผู้มอี ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนันด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มลี ักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิตบิ คุ คล) ผู้มีอาชีพให้เช่างานทีป่ ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐,๐๐๐.บาท (สีล่ ้านเก้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๒.๘ ไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
?หน่วยงานของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสัง่ ให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ก้าหนด
๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด (บช.๑)
๒.๑๓ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
๒.๑๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง

(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ัดการ ผูม้ ีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่น ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นัน ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสือเดินทางของผูเ้ ป็นหุ้นส่วนทีม่ ิได้ถือสัญชาติ
ไทย พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผเู้ สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ ่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผเู้ สนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูม้ อบอ้านาจและผูร้ ับ
มอบอ้านาจ ทังนีหากผูร้ ับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทบี่ รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่านัน
(๒) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทผี่ ู้เสนอ
ราคา มอบอ้านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการ
เสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๔) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๕) ใบเสนอราคาเช่า
(๖) แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๓.๓ เมื่อผู้เสนอราคาดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้าง
แบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ และแบบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) และข้อ ๑.๖ (๒)
ให้อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิน
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทังหลักฐานแสดงตัวตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้
เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน
ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วัน
เสนอราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนาม ในสัญญาเช่า
๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เ พื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่ นไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
๔.๖ ผู้เสนอราคาต้องจัดท้าเอกสารส้าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผูร้ ับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึง
ส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ
และเสนอ ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผูเ้ สนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอื่นตามข้อ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผูเ้ สนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา

อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้
ทิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผูเ้ สนอราคาราย
นันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผูร้ ิเริ่มให้มีการกระท้า
ดังกล่าว
หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเ้ สนอ
ราคารายใดรายหนึ่งกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2)
หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาท้าสัญญา และ
สามารถลงโทษผูเ้ สนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทงงานได้
ิ
๔.๘ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทังปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา ที่ก้าหนด
(๔) ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์
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๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี จ้านวน
๔๙๘,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นันช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนันไม่เกิน ๓ วันท้าการ
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน้าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้าประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ
ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้
หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอในหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี
(๑) กรณีที่กจิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กจิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผูเ้ ข้าร่วมค้า
รายที่สญ
ั ญาร่วมค้าก้าหนดให้เป็นผูเ้ ข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทังนี "กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือก ผู้ชนะการประกวด
ราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน
๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาเสนอรายนัน เว้นแต่
เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนทีม่ ิใช่สาระส้าคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีที่พจิ ารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ เท่านัน
๖.๓ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิไม่
พิจารณาข้อเสนอของผูเ้ สนอราคาโดยไม่มกี ารผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนันในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่ ้าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดทีเ่ กี่ยวข้อง
กับผูเ้ สนอราคาเสนอได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ สิทธิที่จะไม่รบั
ข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ทรงไว้ซงึ่ สิทธิ
ที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึง่ ราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทังหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าใน
จ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่พิจารณาจัดเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ เป็นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคา
เสนอจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้าง
ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็นผูท้ ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสนอราคาที่ได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทเี่ ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สจุ ริต
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ ุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผูเ้ สนอ
ราคาที่มีสทิ ธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผูเ้ สนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้ สนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ มีอ้านาจที่
จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนันเป็นผู้ทิงงาน
ในกรณีนีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการ
พิจารณาผล การเสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาเช่า
๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ นับแต่วันทีท่ า้ ข้อตกลงเช่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
/ กองอ้านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท้าสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการ
ก่อสร้างฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องท้าสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิง่ ของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
/ กองอ้านวยการก่อสร้างฯยึ ดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ /
กองอ้านวยการก่อสร้างฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ทที่ ้าสัญญา หรือก่อนหน้านัน ไม่เกิน ๓ วัน ท้าการของทาง

ราชการ
(๓)

หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกัน ดัง

ระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี จะ
ก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญา
เช่า ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิง่ ของทีเ่ ช่าที่
เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันทีผ่ ู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุส้าหรับการเช่าครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี
พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ /
กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ได้รับอนุมัตเิ งินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านัน
๑๐.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ได้คัดเลือก
ผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้เช่า
จะต้องสั่งหรือน้าสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนันต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ ี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้
เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ให้เช่า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสัง่ หรือน้าสิ่งของที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรม
เจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตังแต่วันที่ผู้ให้เช่าสัง่ หรือเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สงิ่ ของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มสี ิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนัน โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่ จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดตาม
กฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึง่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้าง
ฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณา ให้เป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิ์ที่
จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด
(ถ้ามี)
๑๓.๕ หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซือจัดจ้างในกรณีต่อไปนีได้ โดย
ที่ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
(๑) หน่วยงานของรัฐไม่ได้รบั การจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
จัดซือจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รบั จัดสรรไม่เพียงพอทีจ่ ะท้าการจัดซือจัดจ้างนันต่อไป
(๒) มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือที่
ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่ งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้า
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การท้าการจัดซือจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในท้านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก้าหนดใน
กฎกระทรวง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ
(ลงชื่อ) พันเอก ยงยุทธ คุ้มแพทย์
พฤศจิกายน ๒๕๖๐

