( สาเนา )
ประกาศกองทัพบก
เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่างเป็นระบบ ตาม
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ งานขุดอ่างเก็บน้าธรรมชาติ (บึงเพรียง) ตาบลเขาดิน
อาเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
กองทัพบกมีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ งานขุดอ่างเก็บน้ําธรรมชาติ
(บึงเพรียง) ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ ตามแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพิ่มเติม ปี 2559 งานขุดอ่าง
จํานวน
๑ โครงการ
เก็บน้ําธรรมชาติ (บึงเพรียง) ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว
จังหวัดนครสวรรค์
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 วัน
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองทัพภาคที่ 3 ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้ง
นี้
๕. กรณีที่เป็นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตสําหรับประกอบธุรกิจบัญชี
สอง และหรือใบอนุญาตสําหรับประกอบธุรกิจบัญชีสามตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒
เพื่อประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย
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 และแก้ไขเพิ่มเติม (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 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
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 เว้นแต่บุคคล 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 แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวนกองทัพภาคที่ 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
แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อํานวยการก่อสร้างฯ
สําเนาถูกต้อง
(พันเอก ยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดย พันเอก ยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เอกสารสอบราคา เลขที่ 32/2560

เอกสาร สอบราคาเช่ า เลขที่ ๓๒/๒๕๖๐
สอบราคาเช่ าเครื่ องมือและอุปกรณ์ พเิ ศษ งานโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้าอย่ างเป็ นระบบ ตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
เพิม่ เติม ปี ๒๕๕๙ งานขุดอ่างเก็บน้าธรรมชาติ (บึงเพรียง) ตาบลเขาดิน อาเภอเก้าเลีย้ ว จังหวัดนครสวรรค์
ตามประกาศ กองทัพบก
ลงวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐
......................................................
กองทัพบก ซึ่งต่อไปนี้เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่าเครื่ องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอย่างเป็ นระบบ ตามแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า เพิ่มเติม ปี ๒๕๕๙ งานขุดอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ (บึงเพรี ยง) ตําบลเขาดิน
อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่ องมือและอุปกรณ์พิเศษ ตามแผนการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า เพิ่มเติม ปี 2559 งานขุดอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ (บึงเพรี ยง)
จํานวน
๑ โครงการ
ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
1. เช่ารถโกยตักสายพานขนาดแรงม้าไม่นอ้ ยกว่า 130 แรงม้า, ความจุบุง้ กี๋ไม่นอ้ ยกว่า 0.70 ลบ.ม., จํานวน4 คัน, ระยะเวลาเช่า 60
วัน
2. เช่ารถบรรทุกดินขนาดแรงม้าไม่นอ้ ยกว่า 220 แรงม้า, บรรทุกดินได้ไม่นอ้ ยกว่า 14 ลบ.ม., จํานวน4 คัน, ระยะเวลาเช่า 60 วัน
ซึ่งพัสดุที่จะเช่านี้อยูใ่ นสภาพที่จะใช้งานได้ทนั ทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสาร สอบราคา ฉบับนี้ โดยมีขอ้ แนะนํา และ
ข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาเช่า
๑.๔ แบบหนังสื อคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ สอบราคาเช่า
๒.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์หรื อความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคา
ได้มีคาํ สั่งให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ กรณี ที่เป็ นนิติบุคคลต่างด้าว จะต้องแนบเอกสารหลักฐานในอนุญาตสําหรับประกอบธุรกิจบัญชีสอง และหรื อใบอนุญาต
สําหรับประกอบธุรกิจบัญชีสามตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๔๒ เพื่อประกอบการพิจารณาของทางราชการด้วย
๒.๖ ผูเ้ สนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาเช่าครั้งนี้และเป็ นสัญญาเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี วงเงินไม่นอ้ ย
กว่า ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯเชื่อถือ

๒.๗ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๘ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา ต้องปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
แห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรื อ นิติบุคคล เป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้.๒.๘.๑ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญา (ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ และต้องนําหนังสื อแสดงบัญชีรายรับจ่าย (บช.๑ มาแสดงในวันยืน่
ซองสอบราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรื อนิติบุคคลเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒.๘.๒ บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาํ เนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ
๒.๘.๓ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยืน่ มาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุน้ ส่ วนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อ
หุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษทั จํากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจํากัด ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสื อบริ คณห์
สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอาํ นาจควบคุม และบัญชีผถู ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู ้
นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุน้ ส่ วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาเป็ นผูเ้ สนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่ สําเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สําเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผู ้
ร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สําเนาบัตรประชาชน,สําเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ สอบราคาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔
(๒) หนังสื อมอบอํานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบ
เสนอราคาแทน
(๓) สําเนาหนังสื อรับรองผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลเช่าฯ ครั้งนี้และเป็ นสัญญาเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี วงเงิน
ไม่นอ้ ยกว่า ๙๖๐,๐๐๐.-บาท (เก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
(๔) ใบเสนอราคาเช่า
(๕) สําเนาหนังสื อแสดงบัญชีรายรับจ่าย (บช.๑)
(๖) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ สอบราคาพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องยืน่ เสนอราคาตามแบบที่กาํ หนดไว้ในเอกสาร สอบราคา นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผูเ้ สนอราคาให้ชดั เจน จํานวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูด
ลบหรื อแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ดว้ ยทุกแห่ ง
๔.๒ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วยและ
หรื อต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ทา้ ยใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสื อ ถ้าตัวเลขและ
ตัวหนังสื อไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้ นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทัง่ ส่ งมอบพัสดุให้ ณ อ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ (บึงเพรี ยง) ตําบลเขาดิน อําเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วนั เปิ ดซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืน
ราคาผูเ้ สนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้
๔.๓ ผูเ้ สนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่ งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเช่า
- รถโกยตักสายพานระยะเวลาเช่า 60 วัน
- รถบรรทุกดิน ระยะเวลาเช่า 60 วัน
๔.๔ ผูเ้ สนอราคาจะต้องส่ งแคตตาล็อก และหรื อแบบรู ปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพร้อมใบเสนอ
ราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรมจะยึดไว้เป็ นเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็ นสําเนารู ปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง โดยผูม้ ีอาํ นาจ ทํานิติกรรมแทน
นิติบุคคล
๔.๕ ก่อนยืน่ ซอง สอบราคา ผูเ้ สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯให้ถี่ถว้ นและเข้าใจ
เอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่ ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา
๔.๖ ผูเ้ สนอราคาจะต้องยืน่ ซองใบเสนอราคาที่ปิดผนึกซองเรี ยบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธานคณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
เช่าเครื่ องมือและอุปกรณ์พิเศษ งานโครงการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างเป็ นระบบ ตามแผนการบริ หารจัดการทรัพยากรนํ้า เพิ่มเติม ปี
๒๕๕๙ งานขุดอ่างเก็บนํ้าธรรมชาติ (บึงเพรี ยง) ตํา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขที่ ๓๒/๒๕๖๐" ยืน่ ต่อ
เจ้าหน้าที่ ในวันที่ ๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้น
ประทวนกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลบ้านคลอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เมื่อพ้นกําหนดเวลายืน่ ซอง สอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคา โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาแต่ละรายว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อไม่ และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกก่อนการเปิ ดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา ก่อนหรื อในขณะที่มีการเปิ ดซองใบเสนอราคาว่า มีผเู ้ สนอราคากระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้นออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา และประกาศรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มี
สิ ทธิได้รับการคัดเลือก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคาดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วา่ ผูเ้ สนอราคาราย
นั้นเป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผูเ้ สนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคา เพราะเหตุเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม อาจอุทธรณ์คาํ สั่ง
ดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้
ถือเป็ นที่สุด
คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะเปิ ดซองใบเสนอราคาของผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ข้างต้น ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวนกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตําบลบ้านคลอง อําเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก ในวันที่ ๑๖ สิ งหาคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
การยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็ นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิ ดซองใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้าน
ของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาํ เนินการไปแล้ว จะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ ให้ปลัดกระทรวง
มีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๕.๒ หากผูเ้ สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ ๓ หรื อยืน่ ซอง สอบราคา ไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคารายนั้น เว้นแต่
เป็ นข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร สอบราคา ในส่ วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๕.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผูเ้ สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูเ้ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู ้ ับเอกสาร สอบราคา หรื อในหลักฐานการรับเอกสาร สอบราคา ของกรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา หรื อลงลายมือชื่อผูเ้ สนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรื อทั้งหมดในใบเสนอ
ราคา

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสาร สอบราคา ที่เป็ นสาระสําคัญ หรื อมีผลทําให้เกิดความ
ได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบแก่ผเู ้ สนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเ้ สนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้า
มี) กํากับไว้
๕.๔ ในการตัดสิ นการ สอบราคา หรื อในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิ ดซอง สอบราคาหรื อกรม มีสิทธิ์ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจง
ข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูเ้ สนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรื อไม่ทาํ สัญญาหากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๕.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใดหรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่าใน
จํานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาเช่าเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูเ้ สนอราคาจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะ
พิจารณายกเลิกการ สอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ นผูเ้ สนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ
ได้วา่ การเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป็ นต้น
๕.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคาว่า ผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศ
รายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ สอบราคา หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาที่กระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กรมมีอาํ นาจที่จะตัดรายชื่อผูเ้ สนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเ้ สนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิง้ งาน
ในกรณี น้ ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาที่ได้ดาํ เนินการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิง่ ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิ ดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้
๖. การทาสั ญญาเช่ า
๖.๑ ในกรณี ที่ผชู ้ นะการ สอบราคา สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการนับแต่วนั ที่ทาํ
ข้อตกลงเช่า กรมจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ผชู ้ นะการสอบราคา ไม่สามารถส่ งมอบสิ่ งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรื อกรมเห็นว่า
ไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็ นหนังสื อตามข้อ ๖.๑ ผูช้ นะการ สอบราคา จะต้องทําสัญญาเช่า ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา เป็ นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่ งของที่ สอบราคาได้
ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาํ สัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ
(๓) หนังสื อคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสื อคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรื อบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุน
หลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผชู ้ นะการ สอบราคา (ผูใ้ ห้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
เช่าแล้ว
๗. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาเช่าข้อ ๙ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาเช่าพัสดุต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการ สอบราคา ซึ่งได้ทาํ ข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทําสัญญาเช่าตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้อง
รับประกันความชํารุ ดบกพร่ องของสิ่ งของที่ให้เช่าที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๐ วัน นับถัดจากวันที่ผเู ้ ช่ารับมอบ โดยผูใ้ ห้เช่าต้องรี บ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงั เดิมภายใน ๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุ ดบกพร่ อง
๙. ข้ อสงวนสิ ทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๙.๑ เงินค่าพัสดุสาํ หรับการ เช่า ครั้งนี้ ได้มาจาก เช่า ครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าพัสดุจาก เงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว
เท่านั้น
๙.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูเ้ สนอราคารายใดให้เป็ นผูใ้ ห้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่ งของตาม สอบราคาเช่า แล้วถ้าผูใ้ ห้เช่าจะต้องสั่ง

หรื อนําสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเ้ สนอราคาซึ่งเป็ นผูใ้ ห้เช่าจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนําสิ่ งของที่ให้เช่าดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วนั ที่ผใู ้ ห้เช่าสั่ง
หรื อซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของที่ให้เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรื อไทยจากต่างประเทศมายัง
ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก
ของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูใ้ ห้เช่าจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี
๙.๓ ผูเ้ สนอราคาซึ่งกรมได้คดั เลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ กรม
อาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๙.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรื อข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการ
สู งสุ ด (ถ้ามี)

กองทัพบก
๔ สิ งหาคม ๒๕๖๐

