
( ส าเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นระบบ ตาม
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ งานขุดอ่างเก็บน้ าธรรมชาติ (บึงเพรียง) ต าบลเขาดิน 

อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
  
             กองทัพบกมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ิมเติม ปี ๒๕๕๙ งานขุดอ่างเก็บน้ําธรรมชาติ 
(บึงเพรียง) ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตามรายการ ดังนี้ 
                  เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ ตามแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ิมเติม ปี 2559 งานขุดอ่าง
เก็บน้ําธรรมชาติ (บึงเพรียง) ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

จํานวน ๑   โครงการ 

 

                  ๑. รถโกยตักสายพาน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๓๐ แรงม้า, ความจุบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า ๐.๗๐ ลบ.
ม.  จํานวน ๔ คัน, จํานวน ๖๐ วัน                
                  ๒. รถบรรทุกดิน ๑๐ ตัน ขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๒๐ แรงม้า, บรรทุกได้ไม่น้อยกว่า      ๑๔ ลบ.ม. 
จํานวน ๔ คัน, จํานวน ๖๐ วนั 
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า 
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                   ๓. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองทัพภาคที่ 3 ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้ง
นี้ 
                   ๕. กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตสําหรับประกอบธุรกิจบัญชี
สอง  และหรือใบอนุญาตสําหรับประกอบธุรกิจบัญชีสามตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ 
เพ่ือประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย 
                   ๖. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาครั้งนี้และเป็นสัญญาเดียวกัน ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ    ส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ  เชื่อถือ 
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                   ๘. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือ นิติบุคคล เป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้.- 
                       ๘.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ และต้องนําหนังสือแสดง
บัญชีรายรับจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับ
จ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
                       ๘.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ



กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                       ๘.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                             ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคล 
หรือนิติบุคคล ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วนสาระสําคัญ  เวน้แต่บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้น จะได้แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย ตามประกาศดังกล่าว  หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าว
แล้ว 
        กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง
เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวนกองทัพภาคท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลบ้าน
คลอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป 
          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th/และ 
http://www.gprocurement.or.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ 
  
 
 
  
                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ 
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

(พลตรีสมพงษ์ แจ้งจํารัส) 
รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อํานวยการก่อสร้างฯ 

ทําการแทน 
แม่ทัพภาคท่ี ๓/ผู้อํานวยการก่อสร้างฯ 

 
  

 

สําเนาถูกต้อง 
 

  
(พันเอก ยงยุทธ คุ้มแพทย์) 

 
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 โดย พันเอก ยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 32/2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสาร สอบราคาเช่า เลขที่ ๓๒/๒๕๖๐ 
สอบราคาเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พเิศษ งานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

เพิม่เติม ปี ๒๕๕๙ งานขุดอ่างเกบ็น ้าธรรมชาติ (บึงเพรียง) ต าบลเขาดนิ อ าเภอเก้าเลีย้ว จังหวัดนครสวรรค์ 
ตามประกาศ กองทัพบก 
ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

...................................................... 

                 กองทพับก ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ "กรม" มีความประสงคจ์ะ สอบราคาเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้าอยา่งเป็นระบบ ตามแผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า เพ่ิมเติม ปี ๒๕๕๙ งานขดุอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ (บึงเพรียง) ตาํบลเขาดิน 
อาํเภอเกา้เล้ียว จงัหวดันครสวรรค ์ตามรายการ ดงัน้ี 
                  เคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ ตามแผนการบริหารจดัการ
ทรัพยากรนํ้า เพ่ิมเติม ปี 2559 งานขดุอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ (บึงเพรียง) 
ตาํบลเขาดิน อาํเภอเกา้เล้ียว จงัหวดันครสวรรค ์

จาํนวน ๑   โครงการ 

                   1. เช่ารถโกยตกัสายพานขนาดแรงมา้ไม่นอ้ยกวา่ 130 แรงมา้, ความจุบุง้ก๋ีไม่นอ้ยกวา่ 0.70 ลบ.ม., จาํนวน4 คนั, ระยะเวลาเช่า 60 
วนั 
                    2. เช่ารถบรรทุกดินขนาดแรงมา้ไม่นอ้ยกวา่ 220 แรงมา้, บรรทุกดินไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 14 ลบ.ม.,     จาํนวน4 คนั, ระยะเวลาเช่า 60 วนั 
ซ่ึงพสัดุท่ีจะเช่าน้ีอยูใ่นสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามกาํหนดไวใ้นเอกสาร สอบราคา ฉบบัน้ี โดยมีขอ้แนะนาํ และ
ขอ้กาํหนด ดงัต่อไปน้ี 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                        ๑.๑ รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                        ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                        ๑.๓ แบบสัญญาเช่า 
                        ๑.๔ แบบหนงัสือคํ้าประกนั 
                                  (๑) หลกัประกนัสัญญา 
                                  (๒) หลกัประกนัการรับเงินค่าพสัดุล่วงหนา้ 
                        ๑.๕ บทนิยาม 
                                  (๑) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
                                  (๒) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
                        ๑.๖ แบบบญัชีเอกสาร 
                                  (๑) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                  (๒) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                        ๒.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพใหเ้ช่าพสัดุท่ี สอบราคาเช่า 
                        ๒.๒ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้
ไดรั้บผลของการส่ังใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        ๒.๓ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ 
                        ๒.๔ ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา
ไดมี้คาํส่ังใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                        ๒.๕ กรณีท่ีเป็นนิติบุคคลต่างดา้ว จะตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานในอนุญาตสาํหรับประกอบธุรกิจบญัชีสอง และหรือใบอนุญาต
สาํหรับประกอบธุรกิจบญัชีสามตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างดา้ว พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของทางราชการดว้ย 
                       ๒.๖ ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีสอบราคาเช่าคร้ังน้ีและเป็นสัญญาเดียวกนัไม่เกิน ๕ ปี วงเงินไม่นอ้ย
กวา่ ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เกา้แสนหกหม่ืนบาทถว้น) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/กองอาํนวยการก่อสร้างฯเช่ือถือ 



                       ๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
                       ๒.๘ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา ตอ้งปฏิบติัตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ  เร่ือง  หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัทาํและแสดงบญัชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคล หรือ นิติบุคคล เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดงัน้ี.- 
                              ๒.๘.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญา (ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา) ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั และตอ้งนาํหนงัสือแสดงบญัชีรายรับจ่าย (บช.๑ มาแสดงในวนัยืน่
ซองสอบราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัทาํและแสดงบญัชีรายการ
รับจ่าย ของโครงการท่ีบุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน   ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบบัท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม 
                               ๒.๘.๒ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซดศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐ 
                               ๒.๘.๓ คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ัง    ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
                 ๓. หลกัฐานการเสนอราคา 
                        ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                        ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                             (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                             (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์
สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                  (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ใหย้ืน่สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผู ้
นั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                  (๓) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สัญชาติไทย ก็ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือผู ้
ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
                                  (๔) สาํเนาบตัรประชาชน,สาํเนาทะเบียนบา้น พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
                                  (๕) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่สอบราคาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) 
                        ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) แคตตาลอ็กและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                                  (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอ่ืนลงนามในใบ
เสนอราคาแทน 
                                  (๓) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีประมูลเช่าฯ คร้ังน้ีและเป็นสัญญาเดียวกนัไม่เกิน ๕ ปี วงเงิน
ไม่นอ้ยกวา่ ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เกา้แสนหกหม่ืนบาทถว้น) 
                                  (๔) ใบเสนอราคาเช่า 
                                  (๕) สาํเนาหนงัสือแสดงบญัชีรายรับจ่าย (บช.๑) 
                                   (๖) บญัชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่สอบราคาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๒) 
                 ๔. การเสนอราคา 
                        ๔.๑ ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสาร สอบราคา น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอก
ขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน จาํนวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขดู
ลบหรือแกไ้ข หากมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคา พร้อมประทบัตรา (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 
                        ๔.๒ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วยและ
หรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและ
ตวัหนงัสือไม่ตรงกนัใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให้ ณ  อ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ (บึงเพรียง) ตาํบลเขาดิน อาํเภอเกา้เล้ียว จงัหวดันครสวรรค ์



                                  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่ ๑๘๐ วนั นบัแต่วนัเปิดซองใบเสนอราคา โดยภายในกาํหนดยนื
ราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนเสนอราคามิได ้
                        ๔.๓ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุไม่เกิน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาเช่า 
                                - รถโกยตกัสายพานระยะเวลาเช่า 60 วนั 
                                - รถบรรทุกดิน        ระยะเวลาเช่า 60 วนั 
                        ๔.๔ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็ก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ กองทพับก ไปพร้อมใบเสนอ
ราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี กรมจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 
                                  สาํหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบใหพ้ิจารณา หากเป็นสาํเนารูปถ่ายจะตอ้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง โดยผูมี้อาํนาจ ทาํนิติกรรมแทน
นิติบุคคล  
                        ๔.๕ ก่อนยืน่ซอง สอบราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ี้ถว้นและเขา้ใจ
เอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร สอบราคา 
                        ๔.๖ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหนา้ซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
เช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้ าอยา่งเป็นระบบ ตามแผนการบริหารจดัการทรัพยากรนํ้า เพ่ิมเติม ปี 
๒๕๕๙ งานขดุอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ (บึงเพรียง) ตาํ โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองวา่ "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๓๒/๒๕๖๐" ยืน่ต่อ
เจา้หนา้ท่ี ในวนัที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวนัที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้น
ประทวนกองทพัภาคท่ี ๓ ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตาํบลบา้นคลอง อาํเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
                                  เม่ือพน้กาํหนดเวลายืน่ซอง สอบราคา แลว้จะไม่รับซอง สอบราคา โดยเดด็ขาด 
                                  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้ ๑.๕ (๑) ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา ก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอราคาวา่ มีผูเ้สนอราคากระทาํ
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมี
สิทธิไดรั้บการคดัเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูทิ้้งงาน เวน้แต่คณะกรรมการฯ จะวนิิจฉัยไดว้า่ ผูเ้สนอราคาราย
นั้นเป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระทาํดงักล่าว 
                                   ผูเ้สนอราคาท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา เพราะเหตุเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอ
ราคารายอื่น ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาํส่ัง
ดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้จากคณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้
ถือเป็นที่สุด 
                                  คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ขา้งตน้ ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวนกองทพัภาคท่ี ๓ ค่ายสมเดจ็พระนเรศวรมหาราช ตาํบลบา้นคลอง อาํเภอเมือง จงัหวดั
พิษณุโลก ในวนัที ่๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นตน้ไป 
                                  การยืน่อุทธรณ์ตามวรรคหา้ ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา เวน้แต่ปลดักระทรวง
พิจารณาเห็นวา่การขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาเห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้น
ของผูอุ้ทธรณ์ และเห็นวา่การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้ จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ใหป้ลดักระทรวง
มีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
                 ๕. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
                        ๕.๑ ในการ สอบราคา คร้ังน้ี กรมจะพิจารณาตดัสินดว้ย ราคารวม 
                        ๕.๒ หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตาม
ขอ้ ๓ หรือยืน่ซอง สอบราคา ไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่
เป็นขอ้ผดิพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอ้ย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั ทั้งน้ีเฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
                        ๕.๓ กรมสงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาราคาของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น ในบญัชีผูรั้บเอกสาร สอบราคา หรือในหลกัฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของกรม 
                                  (๒) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ
ราคา 



                                  (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสาร สอบราคา ท่ีเป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความ
ไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
                                  (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขดูลบ ตก เติม แกไ้ขเปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา (ถา้
มี) กาํกบัไว ้
                        ๕.๔ ในการตดัสินการ สอบราคา หรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาหรือกรม มีสิทธ์ิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้กรมมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคา หรือไม่ทาํสัญญาหากหลกัฐานดงักล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
                        ๕.๕ กรมทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกเช่าใน
จาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ไดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ีเพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อวา่การตดัสินของกรมเป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งกรมจะ
พิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูทิ้้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือ
ไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน
เป็นตน้ 
                        ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคาวา่ ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศ
รายช่ือไว ้ตามขอ้ ๔.๖ เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศ สอบราคา หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํ
การอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ กรมมีอาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าว
ออกจากประกาศรายช่ือตามขอ้ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้นเป็นผูทิ้้งงาน 
                                  ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาดงักล่าวได ้
                 ๖. การท าสัญญาเช่า 
                        ๖.๑ ในกรณีท่ีผูช้นะการ สอบราคา สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการนบัแต่วนัท่ีทาํ
ขอ้ตกลงเช่า กรมจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้
                        ๖.๒ ในกรณีผูช้นะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัทาํการของทางราชการ หรือกรมเห็นวา่
ไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะการ สอบราคา จะตอ้งทาํสัญญาเช่า ตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบักรม
ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้และจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญา เป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาส่ิงของท่ี สอบราคาได้
ใหก้รมยึดถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
                                  (๑) เงินสด 
                                  (๒) เช็คท่ีธนาคารส่ังจ่ายใหแ้ก่กรม โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั้นไม่เกิน ๓ วนั ทาํการ 
                                  (๓) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 
                                  (๔) หนงัสือคํ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุน
หลกัทรัพย ์ท่ีไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซ่ึงไดแ้จง้ช่ือเวยีนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามแบบหนงัสือคํ้าประกนั ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๑) 
                                  (๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                 หลกัประกนัน้ีจะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที่ผูช้นะการ สอบราคา (ผูใ้หเ้ช่า) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญา
เช่าแลว้ 
                 ๗. อตัราค่าปรับ 
                        ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าขอ้ ๙ ใหคิ้ดในอตัราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเช่าพสัดุต่อวนั 
                 ๘. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
                        ผูช้นะการ สอบราคา ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญาเช่าตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้ง
รับประกนัความชาํรุดบกพร่องของส่ิงของท่ีใหเ้ช่าท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๐ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูเ้ช่ารับมอบ โดยผูใ้หเ้ช่าตอ้งรีบ
จดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๐ วนั นบัถดัจากวนัที่ไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร่อง 
                 ๙. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                        ๙.๑ เงินค่าพสัดุสาํหรับการ เช่า คร้ังน้ี ไดม้าจาก เช่า คร้ังน้ี ไดม้าจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                  การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือกรมไดรั้บอนุมติัเงินค่าพสัดุจาก เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว้
เท่านั้น 
                        ๙.๒ เม่ือกรมไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูใ้หเ้ช่า และไดต้กลงเช่าส่ิงของตาม สอบราคาเช่า แลว้ถา้ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งส่ัง



หรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขน
ไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ีดงัน้ี  
                                  (๑) แจง้การส่ังหรือนาํส่ิงของท่ีใหเ้ช่าดงักล่าว เขา้มาจากต่างประเทศต่อกรมเจา้ท่าภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูใ้ห้เช่าส่ัง
หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
                                  (๒) จดัการให้ส่ิงของท่ีใหเ้ช่าดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศมายงั
ประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่าใหบ้รรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                  (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี 
                        ๙.๓ ผูเ้สนอราคาซ่ึงกรมไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้ ๖ กรม
อาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเ้ป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                        ๙.๔ กรมสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการ
สูงสุด (ถา้มี) 
  
  

กองทพับก 
  

๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 


