
( ร่าง ) 

ประกาศกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ  
เรื�อง ประกวดราคาเช่าเครื�องมือและอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนทหารช่าง ใช้ในงานขุดแก้มลิงข้างคลองขุน
ราษฎร ระยะที� ๒ ตาํบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding)  

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาเชา่

เครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษสนบัสนนุทหารชา่ง ใช้ในงานขดุแก้มลิงข้างคลองขนุราษฎร ระยะที� ๒ ตําบลลาดยาว 

อําเภอลาดยาว จงัหวดันครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานเชา่ในการ

ประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๒,๖๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนหนึ�งหมื�นบาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี �  

  
๑. เชา่รถโกยตกั       จํานวน  ๒   คนั 

๒. เชา่รถยนต์บรรทกุ จํานวน  ๓   คนั  
 

                 ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ชั�วคราว 

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบชุื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่น

ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพให้เชา่พสัดทีุ�ประกวดราคาเชา่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

และต้องมีผลงานประเภทเดียวกนัไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกวา่ ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ�งล้านสามแสนบาท

ถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที� กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯ เชื�อถือ  

                 ๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็น

การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื�น�

ข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น�  

                 ๑๐. ผู้ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๑.ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 



                 ๑๒. ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผูไ้มแ่สดงบญัชีรายรับ

รายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด (บช.๑) 

                 ๑๓. ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่การ

จา่ยเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไม่เกินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

  

 

                ผู้ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� 

........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซื �อ

จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที�ประกาศจนถึงกอ่นวนัเสนอราคา  

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ผา่นทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ

ชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนด ภายในวนัที� ........................ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กอง

อํานวยการก่อสร้างฯจะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................  

  

  ประกาศ ณ วนัที�        พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

  

  

  

  

  
 

ณฐัวฒุิ ชณุหะนนัทน์  

(พลตรีณฐัวฒุิ ชณุหะนนัทน์) 

รองแม่ทพัภาคที� ๓/รองผู้ อํานวยการก่อสร้างฯ ทําการแทน 

แม่ทพัภาคที� ๓/ผู้ อํานวยการก่อสร้างฯ 

  

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที� 

๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที� ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

  
 

สําเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3  

 ประกาศขึ �นเว็บวนัที� ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3 
 



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที� ........................  

การเช่าเครื�องมือและอุปกรณ์พเิศษสนับสนุนทหารช่าง ใช้ในงานขุดแก้มลิงข้างคลองขุน
ราษฎร ระยะที� ๒ ตาํบลลาดยาว อาํเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  

ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสร้างฯ  

ลงวันที�        พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 

                  กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกวา่ "กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาเชา่ด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดงันี � 

                    ๑. เชา่รถโกยตกั       จํานวน  ๒   คนั 

                    ๒. เชา่รถยนต์บรรทกุ จํานวน  ๓   คนั 

 

พสัดทีุ�จะเชา่นี �ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไมเ่คยใช้งานมาก่อน ไมเ่ป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที�จะใช้งาน

ได้ทนัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเชา่ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ฉบบันี � โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๑     รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ  

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบการจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์  

                          ๑.๓     สญัญามาตรฐานหนว่ยงาน  

                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ �าประกนั  
   

                                    (๑)   หลกัประกนัสญัญา  
   

                          ๑.๕     บทนิยาม  

                                    (๑)   ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั  

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม  

                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  

                                    (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๑  

                                    (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๒  

  

                 ๒.    คุณสมบัตขิองผ้ยื�นข้อเสนอู  

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 



                          ๒.๓    ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบั

หนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๕    ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็น

ผู้ทิ �งงานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิตบิคุคลที�ผู้

ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ

บคุคลนั �นด้วย 

                          ๒.๖    มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อ

จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพให้เชา่พสัดทีุ�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว

และ  ต้องมี 

ผลงานประเภทเดียวกนัไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ�งล้านสามแสนบาท

ถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชน ที� กองทพัภาคที� 

๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ เชื�อถือ 

                          ๒.๘    ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                          ๒.๙    ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้น�

แตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเชน่ว่านั �น�  

                          ๒.๑๐    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดง

บญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 

                          ๒.๑๓    ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ 

ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

   

                 ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ 

                         ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ



จดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนา

ถกูต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) 

และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใชน่ิตบิคุคล 

ให้ยื�นสําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) 

สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นที�มิได้ถือ

สญัชาตไิทย พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�น

สําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม 

 

                                   (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� 

๑ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ 

ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี � 

                                   (๑) ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบ

หนงัสือมอบอํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและ

ผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนุิตภิาวะตามกฎหมาย

แล้วเทา่นั �น 

                                        (๒) แคตตาล็อกและรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓) สําเนาหนงัสือรับรองผลงานและสําเนาสญัญาเชา่เครื�องมือและอปุกรณ์

พิเศษ  ที�เป็นประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาเชา่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)   ตามข้อ ๒.๗ พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง 

                                   (๔) ใบเสนอราคาเช่า 



                                   (๕) แบบแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) 

                                   (๖) สําเนาเอกสารหลกัฐานการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ หรือผู้ มีสิทธิครอบครอง �

เชน่ 

ใบเสร็จรับเงิน (ต้องระบเุลขประจําตวัผู้ เสียภาษี และมีรายละเอียดตา่ง ๆ ที�เชื�อถือได้) สญัญาซื �อขาย 

หรือสญัญาเชา่ซื �อ พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานดงักลา่วนี � ผู้ เสนอราคาจะต้องนํา

ฉบบัจริงมายื�นตอ่ 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ หลงัจากวนัที�เสนอราคาภายใน ๓ วนัทํา

การ 

                                   (๗) สําเนาเอกสารหลกัฐานกรณีที�เครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษ หรือยานพาหนะ

ประเภทใดที�กฎหมายกําหนดให้มีการจดทะเบียน ต้องแสดงคูมื่อทะเบียนเครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษ 

หรือยานพาหนะที�ชําระภาษีประจําปีเรียบร้อยแล้ว และเอกสารกรมธรรม์ประกนัภยัตาม

พระราชบญัญตัิคุ้มครองผู้ประสบภยัจากรถ 

พ.ศ. ๒๕๓๕ พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง และเอกสารหลกัฐานดงักล่าวนี � ผู้ เสนอราคาจะต้องนําฉบบั

จริงมายื�นตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอีเลกทรอนิกส์ หลงัจากวนัที�เสนอราคา

ภายใน ๓ วนัทําการ 

                                   (๘) ภาพถ่ายเครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษทกุชิ �น ภาพถ่ายต้องเห็นลกัษณะของ

เครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษ และหมายเลขทะเบียนอยา่งชดัเจน 

                                   (๙) บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ

จดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File 

(Portable Document Format) 

                                           ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� 

๒ ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ 

ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักล่าวในรูปแบบ PDF 

File (Portable Document Format) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น 

และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของ

ผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียว

และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และราคาตอ่หนว่ย และตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอ

ราคาให้ถกูต้อง ทั �งนี � ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนงัสือ ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสือไม่

ตรงกนั ให้ถือตวัหนงัสือเป็นสําคญั โดยคิดราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น คา่

ขนสง่ คา่จดทะเบียน และคา่ใช้จา่ยอื�นๆ ทั �งปวงไว้แล้ว จนกระทั�งสง่มอบพสัดใุห้ ณ กองอํานวยการ

ก่อสร้าง งานขดุแก้มลิงข้างคลองขนุราษฎร ระยะที� ๑ ตําบลลาดยาว อําเภอลาดยาว จงัหวดั



นครสวรรค ์ 

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่ ๑๘๐ วนั ตั �งแตว่นัเสนอ

ราคาโดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการ

เสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาสง่มอบพสัดทีุ�ให้เชา่ไมเ่กิน ๘๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาเชา่ หรือวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งจาก กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯ ให้สง่มอบพสัดทีุ�ให้เชา่ 

                          ๔.๔     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ

ของ กองทพับก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อ

ประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี � กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ

จะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                     สําหรับแคตตาล็อกที�แนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง

สําเนาถกูต้องโดยผู้ มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องนําต้นฉบบัมาให้

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 

                                     ห้ามมิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอสําเนาเอกสารคณุลกัษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการ

ละเอียดจากต้นฉบบัของทางราชการที�แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื �อมายื�นเป็นเอกสารของผู้ ยื�น

ข้อเสนอ 

   

   

                          ๔.๕     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุ

ลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั �งหมดเสียก่อนที�จะตกลง

ยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขในเอกสารประกวดราคาเชา่อิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๖     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดัจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวนัที� ........................  ระหว่าง

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

การจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอ

และการเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 

                          ๔.๘     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์

เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ

ตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้ว

จงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการ

ก่อสร้างฯ ผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการ

ตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�น



ข้อเสนอรายอื�น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มี

ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์

ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน

หรือในขณะที�มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนั

อยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และ

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักล่าว

เป็นผู้ทิ �งงาน เว้นแต ่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ ยื�น

ข้อเสนอรายนั �นมิใชเ่ป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การ

พิจารณาของ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ 

                          ๔.๑๐     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี � 

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) 

รวมคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 

เวลา ที�กําหนด 

                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้ 

                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th 

 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา�  

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ 

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๕.๒     หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการ

ยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแต ่

ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�ให้เชา่ไม่

ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใช่

สาระสําคญัและความแตกตา่งนั �นไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบตอ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือ



เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น 

                          ๕.๓     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธิไม่�

พิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี � 

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ เช่าเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯ 

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอราย

อื�น 

                          ๕.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา 

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯมีสิทธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อเท็จจริงเพิ�มเตมิได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/

กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริง

ดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง 

                          ๕.๕     กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะ

ไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกเชา่ใ

จํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์โดยไมพ่ิจารณาเชา่เลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็น

สําคญั และให้ถือวา่การตดัสินของ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯเป็น

เดด็ขาด ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั �งกองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�น

ข้อเสนอเป็นผู้ทิ �งงาน ไมว่า่จะเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้

วา่การยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา 

หรือนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่

ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั �น

ชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้ว่า ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯ มีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี � ผู้ ยื�น

ข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/

กองอํานวยการก่อสร้างฯ  



                          ๕.๖     ก่อนลงนามในสญัญากองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการ

ก่อสร้างฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระทําที�เข้าลกัษณะ

ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบั

ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือ

เจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การทาํสัญญาเช่า 

                          ๖.๑     ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสง่มอบพสัดทีุ�ให้เชา่

ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัทําการ นบัแตว่นัที�ทําข้อตกลงเชา่กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯจะพิจารณาจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือแทนการทําสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบ ุ

ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๖.๒     ในกรณีที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไมส่ามารถสง่มอบสิ�งของได้

ครบถ้วนภายใน ๕ วนัทําการ หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯเห็นวา่ไม่

สมควรจดัทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญา

เชา่ตามแบบสญัญาดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/

กองอํานวยการก่อสร้างฯภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็น

จํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่พสัดทีุ�ให้เชา่ที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึ�งอย่าง

ใดดงัตอ่ไปนี � 

                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซ็นสั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรื

อดราฟท์นั �นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ 

                          (๓)     หนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที

คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสือคํ �าประกนัอิเล็กทรอนิกส์ตา

วิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด 

                          (๔)     หนงัสือคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุา

ให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่

ประเทศไทย ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตาม

ตวัอยา่งหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 

                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ให้เชา่) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาเชา่แล้ว 

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ย ตามอตัราสว่นของพสัดทีุ�ให้เชา่ซึ�งกองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ จะจา่ยคา่เชา่ซึ�งได้รวม



ภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอากรอื�นๆ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงแล้วให้แก่ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการ

คดัเลือกให้เป็นผู้ให้เชา่ เมื�อผู้ให้เชา่ได้สง่มอบพสัดทีุ�ให้เชา่ได้ครบถ้วนตามสญัญาเชา่หรือข้อตกลงเป็น

หนงัสือ และกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ได้ตรวจรับมอบพสัดทีุ�ให้เชา่ไว้

เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาเชา่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � หรือ

ข้อตกลงเชา่เป็นหนงัสือ ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่พสัดทีุ�ให้เชา่ที�ยงัไมไ่ด้รับมอบตอ่วนั 

                          หากผู้ให้เชา่ไมนํ่าเครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษมาเปลี�ยนให้ หรือมาเปลี�ยนให้ไม่

ถกูต้อง ไมว่า่กรณีใดๆ ก็ตาม หลงัจากที�ได้รับแจ้งจากผู้ เช่าแล้วเป็นระยะเวลาติดตอ่กนัเกิน ๒ วนั ผู้ เชา่

มีสิทธิหกัคา่เชา่คิดเป็นรายวนัตอ่คนั ในอตัราร้อยละ ๐.๒ (ศนูย์จดุสอง) ตอ่คนั ตอ่วนั นบัตั �งแตว่นัที�

ได้รับแจ้งจากผู้ เชา่ และผู้ เชา่มีสิทธิเชา่เครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษจากบคุคลอื�นมาใช้งานแทนได้ 

จนกวา่ผู้ให้เชา่จดัจดัหาเครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษมาเปลี�ยนให้โดยถกูต้อง โดยผู้ให้เชา่จะต้องเป็นผู้

ออกคา่ใช้จ่ายในการเชา่เครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษจากบคุคลอื�นทั �งสิ �น 

                 ๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ�งได้ทําสญัญาเชา่ตามแบบดงัระบใุนข้อ ๑.๓ 

หรือทําข้อตกลงเชา่เป็นหนงัสือ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของสิ�งของที�เชา่ที�

เกิดขึ �นภายในระยะเวลาไมน้่อยกว่า  - วนั    นบัถดัจากวนัที� กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯ ได้รับมอบพสัดทีุ�ให้เชา่ โดยต้องรีบจดัการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิ

ภายใน ๒ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

                              ความบกพร่องในเครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษที�เชา่ ในกรณีที�เครื�องมือและ

อปุกรณ์พิเศษ  ที�เชา่คนัใดขดัข้องใช้งานไมไ่ด้ตามปกติ ไมว่า่จะเกิดจากเหตใุด ผู้ให้เชา่จะต้องนํา

เครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษ คนัใหมที่�มีคณุลกัษณะเฉพาะ ขนาด และประสิทธิภาพเช่นเดียวกบั

เครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษที�เชา่ และมีสภาพที�เทียบเท่า หรือดีกว่ามาเปลี�ยนให้ผู้ เชา่ภายใน ๒ วนั นบั

จากวนัที�ได้รับแจ้งจากผู้ เช่า ด้วยคา่ใช้จา่ย ของผู้ให้เชา่เองทั �งสิ �น 

   

                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�นๆ�  

                          ๑๐.๑   เงินคา่พสัดสํุาหรับการเชา่ครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. 

๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ ตอ่เมื�อกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/

กองอํานวยการก่อสร้างฯได้รับอนมุตัเิงินคา่พสัดจุากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้วเทา่นั �น  

                          ๑๐.๒   เมื�อกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯได้คดัเลือกผู้

ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ให้เชา่ และได้ตกลงเชา่พสัดตุามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ให้

เชา่จะต้องสั�งหรือนําพสัดทีุ�ให้เชา่ดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือ

ในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ให้เชา่จะต้องปฏิบตัติามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย

นาวี ดงันี � 



                                   (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําพสัดทีุ�ให้เชา่ที�เชา่ดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่

กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ ให้เชา่สั�ง หรือเช่าของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิ�งของที�เชา่ดงักล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิ

เชน่เดียวกบัเรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้

บรรทกุสิ�งของนั �นโดยเรืออื�นที�มิใชเ่รือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือ

เป็นของที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น 

                                   (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ให้เชา่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย

วา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี 

                          ๑๐.๓   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯได้

คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญาหรือข้อตกลงเชา่เป็นหนงัสือภายในเวลาที�กําหนด ดงัระบไุว้ในข้อ ๖ 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือ

เรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนัการยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ควา

เสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซื �อ

จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๐.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯสงวนสิทธิที�จะ�

แก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาหรือข้อตกลงเชา่เป็นหนงัสือ ให้เป็นไปตาม

ความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  

                          ๑๐.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � มีความขดั

หรือแย้งกนั ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิตามคําวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กอง

อํานวยการก่อสร้างฯ คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ย

ใดๆ เพิ�มเตมิ  

                          ๑๐.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯอาจประกาศ

ยกเลิกการเชา่ในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากกองทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯไมไ่ด้  

                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯไมไ่ด้รับการ

จดัสรรเงินที�จะใช้ในการเชา่หรือที�ได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะทําการเช่าครั �งนี �ตอ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการเชา่หรือที�ได้รับการ

คดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่ง

เป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการ

ทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การทําการเช่าครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแกก่องทพับก โดย 

กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดใน

กฎกระทรวง ซึ�งออกตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ 



                 ๑๑.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการเชา่ ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ให้เชา่ต้อง

ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผ้ประกอบการู  

                             กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ สามารถนําผลการ

ปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ให้เชา่เพื�อนํามา

ประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ 

                             ทั �งนี � หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�น

ข้อเสนอหรือทําสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓/กองอํานวยการก่อสร้างฯ ไว้ชั�วคราว 

กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ  

       พฤศจิกายน ๒๕๖๑  
 


