
( ร่าง ) 

ประกาศกองทพับก โดย กองทัพภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสร้างฯ  

เรื�อง ประกวดราคาเช่าเช่าเครื�องมือและอปกรณ์พเิศษสนับสนนทหารช่าง เพื�อใช้ในโครงการุ ุ

พฒันาแหล่งท่องเที�ยวในเขตทหารของกองทพับก และโครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวตาม

ธรรมชาต ิ(ภาคเหนือ) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิง

สันทนาการของจังหวัดพษิณโลก ในหน่วยทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อําเภอเมือง ุ

จังหวดัพษิณโลก ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ ุ (e-bidding)  

 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ มีความประสงคจ์ะ

ประกวดราคาซือดว้ยวธีิประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี� �  

          ๑. เช่ารถปแูอสฟัลทต์กิคอนกรีต ๑ คนั จาํนวน     ๕  วนั 

          ๒. เช่ารถโกยตกั ๒ คนั                   จาํนวน  ๑๔๐ วนั 

          ๓. เช่ารถโกยตกัขนาดเลก็ ๔ คนั        จาํนวน  ๑๔๐ วนั 

          ๔. เช่ารถบรรทกุเททา้ย ๑๐ ลอ้ ๓ คนั จาํนวน  ๑๔๐ วนั 

 

  

 เช่าเครื�องมอืและอุปกรณ์

พิเศษสนบัสนุนทหารช่าง เพื�อ

ใชใ้นโครงการพฒันาแหล่ง

ท่องเที�ยวเชิงสันทนาการของ

จงัหวดัพษิณุโลก ในหน่วย

ทหาร คา่ยสมเด็จพระเอกาทศ

รถ อาํเภอเมืองพิษณุโลก 

จงัหวดัพษิณุโลก 

จาํนวน ๑  งาน 

 
 

                 ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี�  

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยื�นขอ้เสนอหรือทาํสัญญากบัหน่วยงาน



ของรฐัไวช้วัคราวตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง�  

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ�งถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็น�

ผูท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐใน� ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติ

บุคคลที�ผูท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงาน�

ในกิจการของนิติบุคคลนนัดว้ย�  

                 ๖. มีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื�อจดั

จา้งและการบริหารพสัดุภาครฐักาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูม้อีาชีพขายพสัดุที�ประกวดราคาซือดงักล่าว�  

                 ๘. ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชนร่์วมกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอราคารายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอ

ให้แก่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ ณ วนัประกาศประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็น

ธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครังนี� �  

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิ� เสธไม่ยอมขึนศาลไทย เวน้�

แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาไดม้ีคาํสังใหส้ละเอกสิทธิความคุม้กนัเช่นวา่นนั� ��  

                 ๑๐. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูที้�ถูกประเมินสิทธิผูเ้สนอราคาในสถานะที�หา้มเขา้

เสนอราคาหรือหา้มทาํสัญญาตามที� คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

                       ผูเ้สนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคา้" ตอ้งมีคุณสมบตัิ ดงันี�  

                       (๑) กรณีที�กิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมคา้จะตอ้ง

มีคุณสมบตัิครบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้

เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมคา้" ส่วนคุณสมบตัิดา้นผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคา้ดงักล่าว

สามารถนาํผลงานก่อสร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการร่วมคา้ที�

เขา้ประกวดราคาได ้

                       (๒) กรณีที�กิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละ

นิติบุคคลที�เขา้ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบตัิครบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสาร

ประกวดราคา เวน้แต่ ในกรณีที�กิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์

อกัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูร้ับผดิชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบั

หน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการยื�นขอ้เสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นนัสามารถใชผ้ลงานก่อสรา้งของ� �

ผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสรา้งของกิจการร่วมคา้ที�ยื�นเสนอราคาได ้



                       ทงันี � � "กิจการร่วมคา้ที�จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วม

คา้ที�จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

                 ๑๑.บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคูส่ัญญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้มแ่สดงบญัชี

รายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 

                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที�จะเขา้เป็นคูส่ัญญากบัหน่วยงานภาครฐั ซึ�งไดด้าํเนินการ

จดัซือจดัจา้ง ดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ � (e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียน

ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลางที�เวบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซือจดัจา้งภาครฐั�  

                 ๑๓. คู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แตก่ารจ่ายเงินแต่ละครังซึ�งมี�

มูลคา่ไม่เกิน สามหมื�นบาทคูส่ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้

  

 

                ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ย�

อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร

ผา่นทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตงัแตว่นัที�ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอ� �

ราคา  

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี�เวบ็ไซต ์http://www.army๓.mi.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ 

๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ �

โปรดสอบถามมายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ ผา่นทาง

อีเมล ์yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที�กรมบญัชีกลางกาํหนด ภายในวนัที� 

........................ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสรา้งฯจะชีแจง�

รายละเอียดดงักล่าวผา่นทางเว็บไซต ์http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th 

ในวนัที� ........................  

  

  ประกาศ ณ วนัที�        ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  ฉลองชยั ชยัยะคาํ  



  

  

  

  
 

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคาํ) 

รองแม่ทพัภาคที� ๓/รองผูอ้าํนวยการก่อสรา้งฯ 

ทาํการแทน 

แม่ทพัภาคที� ๓/ผูอ้าํนวยการก่อสรา้งฯ 

  

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที� ๑ 

และเอกสารส่วนที� ๒) ในระบบ e-GP ไดต้งัแตว่นัที� � ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

  
 

สาํเนาถูกตอ้ง  

  

ยงยทุธ คุม้แพทย ์  

(พนัเอกยงยุทธ คุม้แพทย)์  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3  

 ประกาศขนึเว็บวนัที� � ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๐ 

 โดย พนัเอกยงยุทธ คุม้แพทย ์นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ (e-bidding)  

เลขที� ........................  

ประกวดราคาเช่าเช่าเครื�องมือและอปกรณ์พเิศษสนบัสนนทหารช่าง เพื�อใช้ในโครงการพฒันาุ ุ

แหล่งท่องเที�ยวในเขตทหารของกองทพับก และโครงการส่งเสริมการท่องเที�ยวตามธรรมชาติ 

(ภาคเหนือ) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โครงการพฒันาแหล่งท่องเที�ยวเชิงสันทนาการของ

จังหวดัพษิณโลก ในหน่วยทหาร ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อาํเภอเมือง จังหวัดพษิณโลก ุ ุ

ด้วยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  

ตามประกาศ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสร้างฯ  

ลงวนัที�        ธันวาคม ๒๕๖๐  

 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ ซึ�งต่อไปนี�

เรียกวา่ "กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ" มีความประสงคจ์ะ

ประกวดราคาเช่าดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี�  

          ๑. เช่ารถปแูอสฟัลทต์กิคอนกรีต ๑ คนั จาํนวน     ๕  วนั 

          ๒. เช่ารถโกยตกั ๒ คนั                   จาํนวน  ๑๔๐ วนั 

          ๓. เช่ารถโกยตกัขนาดเลก็ ๔ คนั        จาํนวน  ๑๔๐ วนั 

          ๔. เช่ารถบรรทกุเททา้ย ๑๐ ลอ้ ๓ คนั จาํนวน  ๑๔๐ วนั 

 

  

 เช่าเครื�องมอืและอุปกรณ์พิเศษ

สนบัสนุนทหารช่าง เพื�อใชใ้น

โครงการพฒันาแหล่งทอ่งเที�ยว

เชิงสันทนาการของจงัหวดั

พิษณุโลก ในหน่วยทหาร คา่ย

สมเด็จพระเอกาทศรถ อาํเภอ

เมืองพิษณุโลก จงัหวดั

พิษณุโลก 

จาํนวน ๑  งาน 

 
 

ซึ�งพสัดุที�จะเช่านีตอ้งเป็นของแท ้ของใหม่ ไม่เคยใชง้านมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่น�



สภาพที�จะใชง้านไดท้นัที และมคุีณลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวด

ราคาเช่าดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ฉบบันี โดยมขีอ้แนะนาํ และขอ้กาํหนด �

ดงัต่อไปนี �  

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กาํหนดไวใ้นระบบการจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย�

อิเลก็ทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหน่วยงาน  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคาํประกนั�   

   

                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา  

   

                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผูมี้ผลประโยชนร่์วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม  

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที�กาํหนดไวใ้นระบบจดัซือจดัจา้งภาครฐัดว้ย�

อิเลก็ทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๒  

  

                 ๒.    คณสมบัตขิองผ้เสนอราคาุ ู   

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยื�นขอ้เสนอหรือทาํสัญญากบั

หน่วยงานของรัฐไวช้วัคราวตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ�

กรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ�งถูกระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้งงานและไดแ้จง้เวียน�

ชื�อใหเ้ป็นผูท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�ง�



รวมถึงนิติบุคคลที�ผูท้ิงงานเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร ผูม้ีอาํนาจในการ�

ดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนนัดว้ย�  

                          ๒.๖     มีคุณสมบตัิและไม่มลีกัษณะตอ้งห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบาย

การจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา�  

                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผูม้ีอาชีพรับจา้งงานที�ประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้ยื�น

ขอ้เสนอใหแ้ก่ ?หน่วยงานของรัฐ? ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น

ผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ครังนี� �  

                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธิหรือความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาล� �

ไทย เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดม้คีาํสังใหส้ละเอกสิทธิความคุม้กนัเช่นวา่นัน� ��  

                          ๒.๑๐     ไม่เป็นผูท้ี�ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั กาํหนด 

                          ๒.๑๑     ผูเ้สนอราคาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ย�

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๒     ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย

หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กาํหนด 

                          ๒.๑๓     ผูเ้สนอราคาซึ�งไดร้ับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่น

บญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ�งมีมลูคา่ไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็น�

เงินสดก็ไดต้ามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 

                          ๒.๑๔     มีคุณสมบตัิและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบาย

การจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครั� ฐกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

   

                 ๓.    หลกัฐานการยื�นข้อเสนอ 

                         ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทาง

ระบบจดัซือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น � ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี� 



                                   (๑)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ใหย้ื�นสําเนา

หนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายชื�อหุน้ส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้

ม)ี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

                                           (ข)   บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ื�นสาํเนาหนงัสือ

รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้

อาํนาจควบคุม (ถา้มี) และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ (ถา้ม)ี พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง  

                                   (๒)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที�มิใช่นิติ

บุคคลให้ยื�น สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้นั สาํเนาขอ้ตกลงที�แสดงถึ� งการเขา้เป็น

หุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน หรือสําเนาหนงัสือเดินทาง

ของผูเ้ป็นหุ้นส่วนที�มิไดถื้อสญัชาติไทย พร้อมทงัรับรองสาํเนาถูกตอ้ง�  

                                   (๓)    ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ 

ให้ยื�นสาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ และเอกสารตามที�ระบุไวใ้น (๑) หรือ (๒) ของผูร่้วมคา้ 

แลว้แต่กรณี  

                                   (๔)    เอกสารเพิมเติมอื�นๆ�  

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลคา่เพิม�  

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทงัหมดที�ไดย้ื�นพรอ้มกบัการเสนอราคา�

ทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในขอ้ � ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี� 

                                   (๑) ในกรณีที�ผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นกระทาํการแทนให้

แนบหนงัสือมอบอาํนาจซึ� งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู ้

มอบอาํนาจและผูร้ับมอบอาํนาจ ทงันีหากผูร้ับมอบอาํนาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท้ี�� �

บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นนั �  

                                   (๒) หนงัสือมอบอาํนาจซึ�งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที�ผู ้

เสนอราคา มอบอาํนาจใหบุ้คคลอื�นลงลายมอืชื�ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของ

ผูเ้สนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ แทน�  

   



   

                                   (๓) ใบเสนอราคาเช่า, คุณลกัษณะของกองทพับก 

                                   (๔) สําเนาผลงานประเภทเดียวกนัไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า 

๒,๔๐๐,๐๐๐.-บาท (สองลา้นสี�แสนบาทถว้น) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ัญญาโดยตรงกบั

หน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที� กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการ

ก่อสรา้งฯ เชื�อถือ 

                                   (๕) บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ทงัหม� ดที�ไดย้ื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทาง

ระบบจดัซือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในขอ้ � ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบใน

รูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๓.๓    เมื�อผูเ้สนอราคาดาํเนินการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ 

และบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ครบถว้น ถูกตอ้งแลว้ ระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ย�

อิเลก็ทรอนิกส์จะสรา้งแบบบญัชีเอกสารส่วนที� ๑ และแบบบญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ตามแบบ

ในขอ้ ๑.๗ (๑) และขอ้ ๑.๗ (๒) ใหอ้ตัโนมตัิโดยผูเ้สนอราคาไมต่อ้งแนบแบบบญัชีเอกสาร

ดงักล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูเ้สนอราคาตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้ง�

ภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มี�

เงื�อนไขใดๆ ทงัสิน แล� � ะจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้งครบถว้น พร้อมทงัหลกัฐานแสดง�

ตวัตนและทาํการยนืยนัตวัตนของผูเ้สนอราคา โดยไม่ตอ้งแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format)  

                          ๔.๒     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคา ในบญัชีรายการ

ก่อสรา้งให้ครบถว้น 

                                   ราคาที�เสนอ จะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่นอ้ยกว่า ๑๘๐ วนั นบัแต่

วนัเสนอราคา โดยภายในกาํหนดยนืราคา ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไว ้

และจะถอนการเสนอราคามิได ้

                          ๔.๓     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาส่งมอบพสัดุ ไม่เกิน ๑๔๐ วนั 

นบัถดัจากวนัลงนาม ในสัญญาเช่า 

                          ๔.๔     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด 

คุณลกัษณะเฉพาะของ กองทพับก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ย�



อิเลก็ทรอนิกส์เ พื�อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวนี�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯจะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

   

   

                          ๔.๕     ก่อนการเสนอราคา ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณ

ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี้�ถ้วนและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงัหมดเสีย�

ก่อนที�จะตกลงยื�นขอ้เสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคา ทางระบบการจดัซือจดั�

จา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ........................  ระหว่าง

เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 

                          ๔.๖     ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบ

ไฟลเ์อกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูเ้สนอราคาตอ้งเป็น

ผูร้ับผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น ถูกตอ้ง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะ

ยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงส่งขอ้มลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่หน่วยงานของรฐั

ผา่นทางระบบจดัซือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์�  

                          เมื�อพน้กาํหนดเวลายื�นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไม่รับเอกสารการยื�น

ขอ้เสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะ

ดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบตัขิองผูเ้สนอราคาแต่ละรายวา่ เป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์

ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นตามขอ้ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผูเ้สนอราคารายใดเป็นผูเ้สนอ

ราคาที�มีผลประโยชนร่์วมกนักับผูเ้สนอราคารายอื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูย้ื�น

ขอ้เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันนัออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา�  

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ก่อนหรือในขณะที�มีการพิจารณาขอ้เสนอว่า มีผูเ้สนอราคารายใดกระทาํการอนัเป็นการ

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อว่ามีการกระทาํ

อนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคา

รายนนัออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา และ� กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการ

ก่อสรา้งฯจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าวเป็นผูท้ิงงาน เวน้แตค่ณะกรรมการพิจารณา�

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวนิิจฉยัไดว้่าผูเ้สนอราคารายนนัเป็นผูท้ี�ใหค้วามร่� วมมือ



เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เริมใหม้กีารกระทาํดงักล่าว �  

                          หากภายหลงัจากการพจิารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผูเ้สนอราคาที�ชนะการ

เสนอราคาหรือผูเ้สนอราคารายใดรายหนึ� งกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา

อยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 1.6 (2) หน่วยงานของรัฐสามารถตดัสิทธิการเป็นผูช้นะการเสนอราคา

โดยไม่เรียกผูเ้สนอราคาเขา้มาทาํสัญญา และสามารถลงโทษผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็น

การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมเป็นผูท้ิงงานได้�  

                          ๔.๘     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี�  

                                   (๑)    ปฏิบตัิตามเงื�อนไขที�ระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคาที�รวมภาษีมูลค่าเพิม และภาษีอื�นๆ �

(ถา้มี) รวมคา่ใชจ่้ายทงัปวงไวด้ว้ยแลว้�  

                                   (๓)    ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงทะเบียนเพื�อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา 

ตามวนั เวลา ที�กาํหนด 

                                   (๔)    ผูเ้สนอราคาจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแลว้ไม่ได ้

                                   (๕)    ผูเ้สนอราคาตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวิธีการ

เสนอราคาดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไวใ้นเว็บไซต ์

www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิ�ในการพจิารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี � �

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯจะพิจารณาตดัสินโดยใช้

หลกัเกณฑ ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  

                          ๕.๒     การพิจารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ 

                                   กรณีใชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๒     หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ ๒ หรือยื�น

หลกัฐานการยื�นขอ้เสนอไมถู่กตอ้ง หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ ๓ หรือยื�นขอ้เสนอไมถู่กตอ้งตาม

ขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคา



ของผูเ้สนอราคาเสนอรายนนั เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาด หรือผดิหลงเ� พียงเลก็นอ้ย หรือผดิแผก

ไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคาดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที�มใิช่

สาระสําคญั ทงันี เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่� � กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯเทา่นนั�  

                          ๕.๓     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯสงวนสิทธิ

ไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาโดยไม่มีการผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี� 

                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื�อผูเ้สนอราคารายนนัในบญัชีผูร้ับเอกสารประกวด�

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซื�อจดัจา้งดว้ยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผูซื้อ�

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของ�

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื�อนิติบคุคล หรือลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์อยา่งหนึ�ง

อยา่งใด หรือทงัหมดในการเสนอราคาทางระบบการจดัซือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์� �  

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กาํหนดในเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่

ผูเ้สนอราคารายอื�น  

                          ๕.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาํสัญญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯมสิีทธิใหผู้เ้สนอราคาชีแจงข้� อเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือ

ขอ้เทจ็จริงอื�นใดที�เกี�ยวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาเสนอได ้กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อาํนวยการก่อสรา้งฯสิทธิที�จะไม่รับขอ้เสนอ ไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากขอ้เทจ็จริง

ดงักล่าวไม่มคีวามเหมาะสม หรือไมถู่กตอ้ง 

                          ๕.๕     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯทรงไวซึ้�ง

สิทธิที�จะไม่รับราคาตํ�าสุด หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทงัหมด ก็ได ้และอา�

พิจารณาเลือกเช่าในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก 

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยไม่พจิารณาจดัเช่าเลยก็ได ้สุดแตจ่ะพิจารณา ทงันี เพื�อ� �

ประโยชนข์องทางราชการเป็นสาํคญั และใหถื้อว่าการตดัสินของกองทพับก โดย กองทพัภาค

ที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯเป็นเดด็ขาด ผูเ้สนอราคาเสนอจะเรียกร้อง คา่เสียหายใดๆ มิได ้

รวมทงั� กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯจะพิจารณายกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผูท้ิงงาน ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาที��



ได้รับการคดัเลือกหรือไมก่็ตาม หากมีเหตุที�เชื�อไดว่้าการเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต 

เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใชชื้�อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื�นมายื�นขอ้เสนอ

แทน เป็นตน้  

                          ๕.๖     ในกรณีที�ปรากฏขอ้เท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาขอ้เสนอว่า ผู ้

เสนอราคาที�มีสิทธิ ไดร้ับการคดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคา

รายอื�น ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือเป็นผูเ้สนอราคาที�กระทาํการอนัเป็น

การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๕ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/

กองอาํนวยการก่อสรา้งฯมอีาํนาจที�จะตดัรายชื�อผูเ้สนอราคาที�ไดร้ับคดัเลือกรายดงักล่าวออก 

และกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคา

รายนนัเป็นผูท้ิงงาน� �  

                          ในกรณีนีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการ�

เสนอราคาที�ไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชนแ์ก่ทางราชการอยา่งยงิ ปลดักระทรวงมี�

อาํนาจยกเลิกการพิจารณาผล การเสนอราคาดงักล่าวได ้

                 ๖.     การทาํสัญญาเช่า 

                          ๖.๑     ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบ

สิงของไดค้รบถว้น ภายใน � ๕ วนัทาํการของทางราชการ นบัแต่วนัที�ทาํขอ้ตกลงเช่า 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาจดัทาํขอ้ตกลงเป็น

หนงัสือ แทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดงัระบุ ในขอ้ ๑.๓ ก็ได ้

                          ๖.๒     ในกรณีที�ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถส่งมอบ

สิงของไดค้รบถว้น ภายใน � ๕ วนัทาํการของทางราชการ หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯเห็นว่าไม่สมควรจดัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ ตามขอ้ ๖.๑ ผูช้นะ

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาเช่าตามแบบสัญญาดงัระบุในขอ้ ๑.๓ กบั

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดรั้บ

แจ้งและจะตอ้งวางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาสิงของที��

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้หก้องทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ

ยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัต่อไปนี�  

                          (๑)     เงินสด 

                          ๖.(๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสังจ่ายใหแ้ก่� กองทพับก โดย กองทพัภาค

ที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทาํสญัญา หรือก่อนหนา้นนั ไม่เกิน � ๓ วนั 



ทาํการของทางราชการ 

                          (๓)     หนงัสือคาํประกนัของธนาคารภายในประ� เทศตามแบบหนงัสือคํ

ประกนั ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          ๖.(๔)     หนงัสือคาํประกนัของบริษทัเงินทุน หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท์ี�

ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคาํประกนั ตา�

ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื�อบริษทัเงินทุนที�ธนาคารแห่งประเทศไทย

แจ้งเวยีนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนังสือคาํประกนัของธนาคารที�

คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดงัระบุในขอ้ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พนัธบตัรรฐับาลไทย  

                          หลกัประกนันีจะคืนให้�  โดยไม่มีดอกเบียภายใน � ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู ้

ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผูใ้หเ้ช่า) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาเช่าแลว้ 

                 ๗.    อตัราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี จะ�

กาํหนดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของคา่จา้งตามสัญญาตอ่วนั 

                 ๘.    การรับประกนัความชํารดบกพร่องุ  

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ� งไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํ

สัญญาเช่า ตามแบบดงัระบุในขอ้ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของ

สิงของที�เช่าที�เกิดขึนภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกว่า � �       นบัถดัจากวนัที�ผูเ้ช่ารับมอบ โดยผูใ้ห้

เช่าตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ไดร้ับแจง้

ความชาํรุดบกพร่อง 

   

                 ๙.    ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื�นๆ 

                          ๙.๑   เงินค่าพสัดุสาํหรับการเช่าครังนี ไดม้าจาก� � เงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. 

๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทาํได ้ตอ่เมื�อกองทพับก โดย กองทพัภาคที� 

๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯไดร้ับอนุมตัิเงินคา่พสัดุจากเงินงบประมาณประจาํปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 

แลว้เทา่นนั �  

                          ๙.๒   เมื�อกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯได้

คดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูใ้หเ้ช่า และไดต้กลงเช่าสิงของตามประกวดราคา�



อิเลก็ทรอนิกส์แลว้ ถา้ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งสังหรือนาํสิงของดงักล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศและของ� �

นนัตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเสน้ทางที�มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถใหบ้ริการรับขนได้�

ตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูเ้สนอราคาซึ� งเป็นผูใ้หเ้ช่า จะตอ้ง

ปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงันี�  

                                   (๑)    แจง้การสังหรือนาํสิงของที�เช่าดงักล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศ ตอ่� �

กรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วนั นบัตงัแตว่นัที�ผูใ้ห้เช่าสัง หรือเช่าของจากตา่งประเทศ เวน้แต่เป็น� �

ของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออื�นได ้

                                   (๒)    จดัการใหสิ้งของที�เช่าดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที�มี�

สิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทย จากต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากกรม

เจา้ทา่ ให้บรรทุกสิงของนนั โดยเรืออื�นที�� � มิใช่เรือไทย ซึ�งจะตอ้งไดร้ับอนุญาตเช่นนนัก่อน�

บรรทุกของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้

บรรทุกโดยเรืออื�น  

                                   (๓)    ในกรณีที�ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูใ้หเ้ช่าจะตอ้งรับผดิตาม

กฎหมายวา่ดว้ย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  

                          ๙.๓   ผูเ้สนอราคาซึ�งกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการ

ก่อสรา้งฯไดค้ดัเลือกแลว้ ไม่ไปทาํสญัญา หรือขอ้ตกลงภายในเวลาที� ทางราชการกาํหนด ดงั

ระบุไวใ้นขอ้ ๗ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯจะริบหลกัประกนั

การยื�นขอ้เสนอหรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคาํประกนัการยื�นขอ้เสนอทนัทีและอา�

พิจารณาเรียกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสียหายอื�น (ถา้ม)ี รวมทงัจะพิจารณา ให้เป็นผูท้ิงงานตาม� �

ระเบียบของทางราชการ  

                          ๙.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอาํนวยการก่อสรา้งฯสงวนสิทธิที��

จะแกไ้ขเพิมเติมเงื�อนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาใหเ้ป็นไปตามความเห็นของสาํนกังาน�

อยัการสูงสุด (ถา้ม)ี  

                          ๑๓.๕   หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซือจดัจา้งในกรณีต่อไปนี� �

ได้ โดยที�ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได ้

                                   (๑)    หน่วยงานของรัฐไม่ไดร้ับการจดัสรรเงินงบประมาณที�จะใชใ้น

การจดัซือจดัจา้งหรือเงินงบประมาณที�ไดร้ับจดัสรรไม่เพียงพอที�จะทาํการจดัซือจดัจา้งนนั� � �

ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูย้ื�นขอ้เสนอที�ชนะการจดัซือจดัจา้ง�



หรือที�ไดร้ับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมส่ีวนไดเ้สียกบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรือ

ขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�นหรือเจา้หนา้ที�ใน

การเสนอราคา หรือส่อวา่กระทาํการทุจริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทาํการจดัซือจดัจา้งตอ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่�

หน่วยงานของรัฐหรือกระทบตอ่ประโยชนส์าธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื�นในทาํนองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กาํหนดใน

กฎกระทรวง 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสรา้งฯ  

       ธนัวาคม ๒๕๖๐  

 

 

 

 

 


