
( ร่าง ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ  
                     เรื่อง    ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอปุกรณ์พเิศษ เพื่อใช้ในงานขุดลอกล้าน ้าองิ 
                               และแก้มลงิข้างล้าน ้า ต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 
                               ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e - bidding) 

-------------------------------------  
                   กองทัพบก  โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ  มีความประสงค์จะประกวด
ราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อใช้ในงานขุดลอกล้าน ้าอิง และแก้มลิงข้างล้าน ้า ต้าบลห้วยแก้ว 
อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ราคากลางของงาน  
เช่าในการประกวดราคาครั งนี เป็นเงินทั งสิ น ๙,๙๗๒,๐๐๐.- บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันบาท
ถ้วน) ตามรายการดังนี  
                   ๑. รถโกยตัก                                                     จ้านวน   ๘   คัน 
                   ๒. เรอืทุ่นบรรทุกรถโกยตัก                                    จ้านวน   ๒   ล้า 
                   ๓. เรอืบรรทกุดิน                                                จ้านวน   ๒   ล้า 
                   ๔. รถยนต์บรรทุกดิน                                            จ้านวน  ๑๔  คัน 
                 ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี  
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรอืท้าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้
ช่ัวคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้ีอาชีพให้เช่างานทีป่ระกวดราคาดังกล่าว และ ต้องมี
ผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงนิไม่น้อยกว่า ๔,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สีล่้านเก้าแสนบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็น   คู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรอืหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
หรือไมเ่ป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ครั งนี  
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่านั น 
 



 
 
                 ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ี่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
หรือห้ามท้าสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 
                       ผู้เสนอราคาทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี  
                       (๑) กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กจิการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                       (๒) กรณีที่กจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กา้หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ใน
กรณีที่กจิการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ กจิการร่วมค้านั นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                       ทั งนี  "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด (บช.๑) 
                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ะเข้าเป็นคู่สญัญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ได้ด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนกิส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเ่ว็บไซต์ศูนย์ข้อมลูจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
                 ๑๓. คู่สัญญาต้องรบัและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมมีูลค่าไม่
เกิน สามหมื่นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตั งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ผ่านทางอเีมล ์
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรอืช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก้าหนด ภายในวันที่ ........................ 
โดยกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการกอ่สร้างฯจะชี แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต ์http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................  
 
  
  ประกาศ   ณ   วันที่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 
                                                           ลงช่ือ) พลตร ีฉลองชัย      ชัยยะค้า 

                                             (  ฉลองชัย      ชัยยะค้า  ) 
                                         รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อ้านวยการก่อสร้างฯ ท้าการแทน 
                                                                     แม่ทัพภาคที ่๓/ผู้อ้านวยการก่อสร้างฯ 

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ร่าง ) 

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

การเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพือ่ใช้ในงานขุดลอกล้าน ้าอิงและแกม้ลงิข้างล้าน ้า 
 ต้าบลห้วยแก้ว อ้าเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ 
ลงวันที ่               พฤศจิกายน  ๒๕๖๐ 

-------------------------------------  
                     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า      
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 
                     ซึ่งเครื่องมือและอปุกรณ์พิเศษทีจ่ะเช่านี ตอ้งเป็นของแท้      อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และ     มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ฉบับนี  โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี  
                    ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหน่วยงาน  
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค ้าประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา  
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒  
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RUzJtucgxaPIllYsXMeaHq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RUzJtucgxaPIllYsXMeaHq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6QwygO5yXCUOR9F5IJrbpMq
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RMIdD2GadRyMzUw%2BxdqrXH
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6Qj0pzDc4TIS9uD78yIjQVy
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6TJNdQ7zYm09OqJe6ET4IC5
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6Qt%2FuD0SRseq7Pvig%2Bjm9Rl
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRG2BQcpLAPPFV%0AdHorSNalS48BS9c1SFQIf9exuVAlB6RucPL3Q%2BhcaK7JfwkV0g89


                                   (๑)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนงัสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พรอ้มรับรองส้าเนา
ถูกต้อง  
                                           (ข)   บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนงัสอืรบัรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ัดการ ผูม้ีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) 
และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พรอ้มรบัรองส้าเนาถูกต้อง  
                                   (๒)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่น ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนังสอืเดินทางของผูเ้ป็นหุ้นส่วนทีม่ิได้ถือสัญชาติ
ไทย พร้อมทั งรบัรองส้าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้่วมค้า แล้วแต่กรณี  
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส้าเนาใบทะเบยีนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรปูแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                                   (๑)    ในกรณีทีผู่้เสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลักฐานแสดงตัวตนของผูม้อบอ้านาจและผูร้ับ
มอบอ้านาจ ทั งนี หากผูร้ับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ว
เท่านั น  
                                   (๒)    หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปดิอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่้เสนอ
ราคา มอบอ้านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนกิส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการ
เสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส ์แทน 
                                   (๓)    หลกัประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานพร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                                   (๕)    ใบเสนอราคาเช่า 
                                   (๖)    แบบแสดงบญัชีรายรบัรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) 
                                   (๗)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั งหมดที่ได้ยื่นพรอ้มกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                          ๓.๓    เมื่อผู้เสนอราคาด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี 
๑  และบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะ
สร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ และแบบบัญชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ 
(๒) ให้อัตโนมัติโดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 



Document Format)  
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มเีงื่อนไขใดๆ ทั งสิ น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั งหลักฐานแสดงตวัตนและท้าการยืนยันตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอ่สร้างให้
ครบถ้วน 
                                   ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับแต่วันเสนอ
ราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรบัผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได้ 
                          ๔.๓     ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาสง่มอบพัสดุ ไมเ่กิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนาม ในสญัญาเช่า 
                          ๔.๔     ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรปูรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของ กองทัพบก ไปพรอ้มการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิสเ์ พื่อประกอบ
การพิจารณา หลกัฐานดังกล่าวนี  กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ จะยึดไว้เป็น
เอกสารของทางราชการ 
                          ๔.๕     ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสท์ั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงือ่นไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                          ๔.๖     ผู้เสนอราคาต้องจัดท้าเอกสารส้าหรบัใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเ้สนอราคาต้องเป็นผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจ่ะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่หน่วยงานของรัฐผ่านทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          เมื่อพ้นก้าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมร่ับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ จะด้าเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผูเ้สนอราคาที่มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคาราย
อื่นตามข้อ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผูเ้สนอราคารายใดเปน็ผู้เสนอราคาทีม่ีผลประโยชนร์่วมกันกบัผูเ้สนอ
ราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั นออกจากการเป็นผู้
เสนอราคา 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะ     ที่มีการพจิารณาข้อเสนอว่า มผีู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม     ตามข้อ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม            คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ ง



งาน   เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจ์ะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั น
เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพจิารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้รเิริ่มให้มีการกระท้า
ดังกล่าว  
                          หากภายหลงัจากการพจิารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพจิารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเ้สนอ
ราคารายใดรายหนึ่งกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หน่วยงาน
ของรัฐสามารถตัดสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไมเ่รยีกผู้เสนอราคาเข้ามาท้าสัญญา และสามารถ
ลงโทษผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเป็นผู้ทิ งงานได้ 
                          ๔.๘     ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี  
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก้าหนด 
                                   (๔)    ผู้เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลกัประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่อย่างใดดังตอ่ไปนี  จ้านวน 
๒,๑๓๔,๔๘๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันสี่รอ้ยแปดสบิบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทล์งวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั นช้าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรอืกอ่นวันนั นไม่เกิน ๓ วันท้าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค ้าประกันอเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รบั
อนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค ้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวียนใหท้ราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอน้าเช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสัง่จ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคา
จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ
ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้
หนังสือค ้าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ใหร้ะบุช่ือผู้ยื่น
ข้อเสนอในหนังสือค ้าประกันอเิลก็ทรอนิกส์ฯ ดังนี  
                          (๑) กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุช่ือกิจกรรมร่วมค้า



ดังกล่าว เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่ ใหร้ะบุช่ือผูเ้ข้าร่วมค้า
รายที่สญัญาร่วมค้าก้าหนดให้เปน็ผูเ้ข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทั งนี  "กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม"่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ จะคืนใหผู้้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทพับก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ได้พิจารณาเหน็ชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวด
ราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต้่าสุดหรือได้คะแนนรวมสงูสุดไมเ่กิน 
๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท้าสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลกัประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ครั งนี  
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
และ           จะพจิารณาจาก ราคารวม  
                          ๖.๒     การพจิารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑร์าคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทพับก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๒     หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่น        ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกตอ้งตามข้อ ๔ แล้ว 
คณะกรรมการพจิารณาผล  การประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะไมร่ับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาเสนอ
รายนั น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรอืผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วน     ที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั งนี  เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการกอ่สร้างฯเท่านั น 
                          ๖.๓     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ สงวนสทิธิไม่
พิจารณาข้อเสนอของผูเ้สนอราคาโดยไม่มกีารผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี  
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้เสนอราคารายนั นในบัญชีผูร้ับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนกิส ์หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื อเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนกิสข์อง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือช่ืออเิล็กทรอนกิส์
อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขทีก่้าหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส้าคัญ หรือมผีลท้าใหเ้กิดความได้เปรียบเสียเปรียบแกผู่้เสนอราคารายอื่น  
                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญา 
คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสห์รือกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิใหผู้้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจรงิ สภาพ ฐานะ หรือข้อเทจ็จริงอื่นใดทีเ่กี่ยวข้อง
กับผูเ้สนอราคาเสนอได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ สิทธิที่จะไม่รบั



ข้อเสนอ ไมร่ับราคาหรือไม่ท้าสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๕     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ทรงไว้ซึง่สทิธิ
ที่จะไมร่ับราคาต้่าสุด หรอืราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาทีเ่สนอทั งหมด ก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกเช่าใน
จ้านวน หรือขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
โดยไม่พิจารณาจัดเช่าเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ เป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคา
เสนอจะเรียกร้อง ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั ง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการกอ่สร้าง
ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
เสนอราคาที่ได้รบัการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมเีหตุทีเ่ช่ือได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สจุริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น  
                          ๖.๖     ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจรงิภายหลังจากการพจิารณาข้อเสนอว่า ผูเ้สนอ
ราคาที่มีสทิธิ ได้รับการคัดเลอืกเป็นผูเ้สนอราคาทีม่ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯมีอ้านาจที่
จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาที่ไดร้ับคัดเลือกรายดังกล่าวออก และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯจะพจิารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 
                          ในกรณีนี หากปลัดกระทรวงพจิารณาเห็นว่าการยกเลกิการพจิารณาผลการเสนอ
ราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการ
พิจารณาผล การเสนอราคาดังกล่าวได ้
                 ๗.     การท าสัญญาเชา่ 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ นับแต่วันทีท่า้ข้อตกลงเช่า กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
/ กองอ้านวยการกอ่สร้างฯ จะพิจารณาจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท้าสัญญาตามแบบสัญญาดัง
ระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ไมส่ามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วน ภายใน ๕ วันท้าการของทางราชการ หรือ กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการ
ก่อสร้างฯ เห็นว่าไม่สมควรจัดท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องท้าสญัญาเช่าตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวน
เงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิง่ของที่ประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ได้ให้กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ 
/ กองอ้านวยการกอ่สร้างฯยึ ดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี  
                                  (๑)     เงินสด 
                                  (๒)     เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 
๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ โดยเป็นเช็คลงวันทีท่ี่ท้าสัญญา หรือก่อนหน้านั น ไม่เกิน ๓ วัน ท้าการของ
ทางราชการ 
                                  (๓)     หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือค ้า
ประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                                  (๔)     หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลกัทรพัย์ที่



ได้รับอนุญาตให้ประกอบกจิการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกัน ตามประกาศของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค ้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก้าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                                 (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย  
                          หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เช่า) พ้นจากข้อผกูพันตามสัญญาเช่าแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์นี  จะก้าหนดใน
อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาเช่า 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของสิง่ของทีเ่ช่าที่เกิดขึ นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า       นับถัดจากวันทีผู่้เช่ารบัมอบ โดยผู้ให้เช่าต้องรบีจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดสุ้าหรับการเช่าครั งนี  ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
                                    การลงนามในสญัญาจะกระทา้ได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กอง
อ้านวยการก่อสร้างฯได้รับอนมุัติเงินค่าพัสดจุากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้วเท่านั น  
                          ๑๐.๒  เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ ได้คัดเลือกผู้
เสนอราคารายใดใหเ้ป็นผู้ใหเ้ช่า และได้ตกลงเช่าสิ่งของตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ใหเ้ช่าจะต้อง
สั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มเีรอืไทยเดิน
อยู่ และสามารถใหบ้ริการรบัขนได้ตามที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผูเ้สนอราคาซึง่เป็น
ผู้ให้เช่า จะตอ้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี  
                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน้าสิ่งของที่เช่าดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้า
ท่า ภายใน ๗ วัน นับตั งแต่วันที่ผู้ให้เช่าสัง่ หรอืเช่าของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได ้
                                   (๒)    จัดการให้สิง่ของที่เช่าดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรอืที่มสีิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออื่น  
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมป่ฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผู้ให้เช่าจะตอ้งรบัผิดตามกฎหมายว่า
ด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                          ๑๐.๓   ผู้เสนอราคาซึง่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการกอ่สร้างฯได้
คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการก้าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ จะรบิหลกัประกันการยื่นข้อเสนอหรือเรียกร้องจาก     ผู้
ออกหนงัสือค ้าประกันการยื่นข้อเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้าม)ี รวมทั ง
จะพิจารณา ให้เป็นผูท้ิ งงานตามระเบียบของทางราชการ  
                          ๑๐.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ้านวยการก่อสร้างฯ สงวนสทิธ์ิที่จะ



แก้ไขเพิ่มเติมเงือ่นไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
                          ๑๓.๕   หน่วยงานของรฐัอาจประกาศยกเลิกการจัดซื อจัดจ้างในกรณีต่อไปนี ได้ โดยทีผู่้
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
                                   (๑)    หน่วยงานของรัฐไม่ได้รบัการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื อจัด
จ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไมเ่พียงพอทีจ่ะท้าการจัดซื อจัดจ้างนั นต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท้าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื อจัดจ้างหรอืที่ได้รบั
การคัดเลือกมผีลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมหรือสมยอมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท้าการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท้าการจัดซื อจัดจ้างต่อไปอาจกอ่ให้เกิดความเสียหายแกห่น่วยงานของ
รัฐหรือกระทบต่อประโยชนส์าธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท้านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 
 
  
                                       กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ้านวยการก่อสร้างฯ 

   
                                                   (ลงช่ือ) พันเอก ยงยุทธ  คุ้มแพทย์ 

                      พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
         

 


