
( ร่าง ) 

ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ  
                  เรื่อง   ประกวดราคาเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือใช้ในงานขุดลอกคลองโกรงเกรง 
                          ตําบลนครป่าหมาก อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
                          ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)  
                                              ------------------------------------- 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคา 
เช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือใช้ในงานขุดลอกคลองโกรงเกรง ตําบลนครป่าหมาก   อําเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคา
ครั้งน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถว้น) ตามรายการดังน้ี 
                            ๑. รถโกยตัก                                                     จํานวน ๑๓  คัน 
                            ๒. รถยนต์บรรทุกดิน                                            จํานวน  ๑  คัน 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ช่ัวคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิ้งงาน 
เป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรหิาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
น้ันด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่างานที่ประกวดราคาดังกล่าว และต้องมี
ผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถว้น) 
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอํานวยการก่อสร้าง เช่ือถือ 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนขอ้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอ
ให้แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งน้ี 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะทีห่้ามเข้าเสนอราคา
หรือห้ามทําสญัญาตามท่ี คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 
 
 
 
 



                       ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

                       (๑) กรณทีี่กิจการร่วมคา้ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่กิจการรว่มค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา 
ในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคา้ดังกล่าวสามารถนํา 
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

                       (๒) กรณทีี่กิจการร่วมคา้ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่  
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณอั์กษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการร่วมค้าน้ัน
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการร่วมค้าที่ย่ืน 
เสนอราคาได้ 

                       ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่ 
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 
                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสข์องกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                 ๑๓. คู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมูลค่า 
ไม่เกินสามหมืน่บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

  ประกาศ ณ วันที่         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  
  
  
  

แผนกพลาธิการ  

   (ลงช่ือ) พลตรี ฉลองชัย   ชัยยะคํา 
                   ( ฉลองชัย   ชัยยะคํา ) 
รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อํานวยการก่อสร้างฯ ทําการแทน 
           แมท่พัภาคที่ ๓/ผู้อํานวยการก่อสร้างฯ 
  

  

  
 
 

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



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาเชา่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
เลขที่ ........................  

              การเช่าเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษ เพ่ือใช้ในงานขุดลอกคลองโกรงเกรง ตําบลนครป่าหมาก 
                                               อําเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  
                           ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ 
                                                ลงวันที่          พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 
                                              -------------------------------------  
 

                   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า  กองทัพภาคที่ ๓/  
กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ตามรายการ ดังน้ี 
                             ๑. รถโกยตัก                                                     จํานวน ๑๓  คัน 
                             ๒. รถยนต์บรรทุกดิน                                            จํานวน   ๑   คัน 
                   ซึ่งเคร่ืองมือและอุปกรณ์พิเศษที่จะเช่าน้ีต้องเป็นของแท้ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉ์บับน้ี โดยมีข้อแนะนําและขอ้กําหนด ดังต่อไปน้ี 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์ 
                          ๑.๓     สญัญามาตรฐานหน่วยงาน  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
   

                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                 ๒.    คุณสมบัติของผูเ้สนอราคา  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือ 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล 
ที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ 
นิติบุคคลน้ันด้วย 

                          ๒.๖     มีคณุสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผู้มีอาชีพให้เช่างานที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดั์งกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.- 
บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ 
หน่วยงานของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รบัเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                          ๒.๑๐     ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กําหนด 

                          ๒.๑๑     ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ 
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคญัตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 
                          ๒.๑๓     ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซึ่งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๔     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที ่๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ใหย่ื้นสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถา้มี) 
และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ ่(ถา้มี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
 
  



                                   (๒)    ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิช่นิติบุคคล
ให้ย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ 
ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

                                   (๓)    ในกรณผีู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ย่ืนสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมค้า แล้วแต่กรณี  
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ในกรณทีี่ผู้เสนอราคามอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแ้นบ
หนังสือมอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและ 
ผู้รับมอบอํานาจ ทั้งน้ีหากผู้รบัมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่าน้ัน  
                                   (๒)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที ่
ผู้เสนอราคา มอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
ในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทัง้รับรองสําเนาถูกต้อง 
                                   (๕)    ใบเสนอราคาเช่า 
                                   (๖)    แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) 
                                   (๗)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๓.๓    เม่ือผู้เสนอราคาดําเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
และบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสรา้ง
แบบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ และแบบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) 
ให้อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลกัฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของ 
ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้าง 
ให้ครบถ้วน 

 
 



                                   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วัน
เสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ
เสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๕๘ วัน นับถัดจาก
วันลงนาม ในสญัญาเช่า 

                          ๔.๔     ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรอืแบบรูปรายการละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลา่วน้ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอํานวยการก่อสร้างฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                          ๔.๕     ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถีถ่้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลง
ย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ในวันที่ .....................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาต้องจัดทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา  
แล้วจึงส่งข้อมลู (Upload) เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์

                          เมื่อพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา
รายอ่ืนตามข้อ (๑) หรือไม ่หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ 
ผู้เสนอราคารายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคา 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมตามข้อ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคารายน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น 
ผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคา 
รายน้ันเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้ม ี
การกระทําดังกล่าว  
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือ 
ผู้เสนอราคารายใดรายหน่ึงกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) 
หน่วยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็นผูช้นะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้เสนอราคาเข้ามาทําสัญญา และ
สามารถลงโทษผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ้งงานได้ 

 



                          ๔.๘     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา ที่กําหนด 

                                   (๔)    ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการ 
เสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ 
www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 
๑,๔๗๒,๔๕๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสีร่้อยห้าสิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์น้ันชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรอืก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ 
ที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอนาํเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ
ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอทีย่ื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้
หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืน
ข้อเสนอในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ์ ดังน้ี 
                          (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้า
ดังกล่าว เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ทั้งน้ี "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 
 
 
 



                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอํานวยการก่อสร้างฯจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถดัจากวันที่ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ 
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวม
สูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ใหค้ืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสทิธิ์ในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และ
จะพิจารณาจาก ราคารวม  
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๒     หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐาน 
การย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคา 
เสนอรายน้ัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสาร
ประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีที่พิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯเท่าน้ัน 

                          ๖.๓     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธิ 
ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายน้ันในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท์างระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอํานวยการก่อสร้างฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์
อย่างหน่ึงอย่างใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสาร 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท์ี่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคา
รายอ่ืน  
                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทําสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีสทิธิให้ผู้เสนอราคาช้ีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใด 
ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาเสนอได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ สิทธิที่จะ 
ไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจรงิดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 



                          ๖.๕     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ 
ที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเช่า 
ในจํานวน หรอืขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์โดยไม่พิจารณาจัดเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ  
เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาเสนอจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอราคาเป็น 
ผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคา
กระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาย่ืน
ข้อเสนอแทน เป็นต้น  
                          ๖.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ  
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีอํานาจ 
ที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

                          ในกรณีน้ีหากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการ 
เสนอราคาที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การพิจารณาผล การเสนอราคาดังกล่าวได้ 

                 ๗.     การทําสัญญาเช่า 

                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแต่วันที่ทําข้อตกลงเช่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทําสัญญาตามแบบสญัญาดังระบุ 
ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ 
ได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการ
ก่อสร้างฯเห็นว่าไม่สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องทําสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอํานวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญา 
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึง 
อย่างใดดังต่อไปนี ้
                           (๑)     เงินสด 

                           (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/ 
กองอํานวยการก่อสร้างฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสญัญา หรือก่อนหน้าน้ัน ไม่เกิน ๓ วัน ทําการของ 
ทางราชการ 

                          (๓)     หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 
 



                          (๔)     หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                          หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(ผูใ้ห้เช่า) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาเช่าแล้ว 

                 ๘.    อัตราคา่ปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี  
จะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญา
เช่า ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของที่เช่า 
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า นับถัดจากวันที่ผู้เช่ารับมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุสําหรับการเช่าครั้งน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอํานวยการก่อสร้างฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่าน้ัน  
                          ๑๐.๒   เมื่อ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ได้คัดเลือก
ผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ให้เช่า และได้ตกลงเช่าสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ใหเ้ช่า
จะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มี
เรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  
ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ให้เช่า จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี 

                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ  
ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้ให้เช่าสั่ง หรอืเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของน้ัน โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน  
                                   (๓)    ในกรณทีี่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูใ้ห้เช่าจะต้องรับผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ 
ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการกําหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอหรือเรียกร้อง
จากผู้ออกหนังสือค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณา ให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  



                          ๑๐.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ สงวนสิทธ์ิ 
ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด  
(ถ้ามี)  
                          ๑๓.๕   หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้  
โดยที่ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

                                   (๑)    หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างน้ันต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
ที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทํา
การทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนด 
ในกฎกระทรวง 
  

            กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ 
   

                                      (ลงช่ือ) พันเอก ยงยุทธ   คุ้มแพทย์ 

            พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
         

 


