
รางประกาศเชิญชวนผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน 

___________________________ 

ขอมูลโครงการ 

 กิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก ต้ังอยูบนถนนเทอดดำริห  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร ดำเนินการชวยเหลือกำลังพลกองทัพบก โดยการใหฝากเงินและกูยืมเงิน มาต้ังแต พ.ศ. ๒๕๑๕ จนถึง

ปจจุบัน และมีกำลังพลท่ีนำหลักทรัพยมาค้ำประกันการกูยืมเงิน และคางชำระมาเปนเวลานาน ทำใหกิจการตอง

สูญเสียรายได ซึ่งจะนำมาเปนสวัสดิการใหกับกำลังพลกองทัพบก   

การบริหารจัดการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน 

ดวยกองทัพบก เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจการออมทรัพยขาราชการกองทัพบก เปนสวนหนึ่งในการ

ดำเนินการจัดสวัสดิการภายในกองทัพบก เพื่อสรางประโยชนใหกับกำลังพลกองทัพบก ดังนั้นเพื่อใหเกิดประโยชน

สูงสุด จึงไดอนุมัติหลักการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ ตามประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๓๐๖ 

วัตถุประสงค 

เพื่อดำเนินการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ ดำเนินการเปนไป

ดวยความเรียบรอย โปรงใส และเปนธรรม อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับกองทัพบกและเพื่อเปนสวัสดิการให  

กำลังพลและหนวยงานของกองทัพบก 

คุณสมบัติของผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน 

 ๑. ผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ ตองเปนนิติ

บุคคลท่ีมีการจดทะเบียนจัดต้ังในประเทศไทยมาแลว ไมนอยกวา ๕ ป โดยมีหลักฐานการจดทะเบียน และมีทุนจด

ทะเบียนชำระเต็มจำนวนแลว ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สิบลานบาทถวน) 

  ๒. ผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ ตองยื่น

หลักฐานประสบการณในการบริหารจัดการหนี้เสีย หรือหนังสือรับรองการดำเนินการจัดการหนี้เสียท่ีออกโดยสวน

ราชการ  

   ๓. ผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ ตองมีศักยภาพ

ทางการเงินและบุคลากรอยางเพียงพอ ในการบริหารจัดการราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้

ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้  

 ๔. ผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ ตองไมเปนผูมี

ผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ณ วันยื่นขอเสนอ หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม 

 ๕. ในกรณีผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ เปน

กิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
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     ๕.๑ ตองมีผูคาท่ีเปนนิติบุคคลไมเกิน ๓ ราย และตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนจัดต้ังตามกฎหมายไทยไว

กับกระทรวงพาณิชยอยางนอย ๑ ราย 

               ๕.๒ นิติบุคคลหลัก ตองมีสวนรวมรับผิดชอบในกิจการของกิจการรวมคา หรือกิจการรวมงานกันไมนอย

กวารอยละ ๕๑ 

                ๕.๓ ผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ รวม

ลงทุน ตองแสดงเอกสาร หลักฐานท่ีแสดงถึงการเขารวมกลุม และการแบงขอบเขตการรับผิดชอบระหวางกลุม ซึ่งฉบับ

สำเนาตองแนบมาพรอมกับขอเสนอรวมลงทุนดวย ท้ังนี้กิจการรวมคาจะตองระบุขอความในการรับผิดชอบโครงการนี้

รวมกันของสมาชิกในกลุมดวย 

                ๕.๔ ในกรณีมีความประสงคจะเขารวมกันกับกิจการกลุมรวมคาหรือจดทะเบียนกิจการรวมคาไปแลว นิติ

บุคคลในกลุมไมสามารถรวมกันกับกิจการรวมคากลุมอื่นเพื่อยื่นเอกสารขอเสนอรวมลงทุนโครงการ ฯ นี้ไดอีก 

                ๕.๕ ผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ รวม

ลงทุน ตองเลือกผูนำกลุม ซึ่งรับรองโดยหนังสือมอบอำนาจของแตละบริษัทในกลุม โดยผูนำกลุมมีอำนาจตามกฎหมาย

ท่ีจะกระทำการแทนในนามของกลุมหรือบริษัทรวมงานในการติดตอประสานงานและรับคำแนะนำ หรือดำเนินกิจการ

ใดๆ ในระหวางข้ันตอนการคัดเลือก 

                ๕.๖ ผลงานหรือประสบการณตางๆ ของนิติบุคคลท่ีเขารวมในแตละกิจการรวมคา ใหถือเปนสวนหนึ่งของ

ผลงานหรือประสบการณของผูยื่นขอเสนอรวมลงทุน 

๖. นิติบุคคลผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ 

รวมถึงกรรมการหรือผูมีอำนาจในการจัดการของนิติบุคคลดังกลาว ตองไมเปนผูมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

                ๖.๑ เปนผูถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐและไดแจงเวียนช่ือ

แลว  หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

               ๖.๒ ถูกศาลส่ังพิทักษทรัพยเปนบุคคลลมละลาย หรือเคยเปนผูลมละลายทุจริต หรืออยูระหวางการ

ประนอมหนี้ หรือฟนฟูกิจการตามคำส่ังศาล 

               ๖.๓ กรรมการหรือผูมีอำนาจในการจัดการของผูยื่นขอเสนอรวมลงทุน (นิติบุคคล) เคยไดรับโทษจำคุกโดย

คำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดท่ีไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

                ๖.๔ เปนผูถูกทางราชการหรือหนวยงานของรัฐบอกเลิกสัญญาตามพระราชบัญญัติวาดวยการใหเอกชน

เขารวมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ.๒๕๓๕ หรือพระราชบัญญัติการใหเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรัฐ 

พ.ศ.๒๕๕๖ เนื่องจากผิดสัญญา 

             ๖.๕ เปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันจากอำนาจศาลไทยทำใหไมตองข้ึนศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผู

ไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันดังกลาว มีหนังสือแสดงเจตนาการสละเอกสิทธิ์และความคุมกันจากอำนาจศาลไทย 

      ๗. ผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ จะตองจัดสง

เอกสารแสดงสาระสำคัญ และคุณสมบัติของผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการ

เปล่ียนตัวเจาหนี ้รวมลงทุน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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               ๗.๑ ในกรณีผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ 

เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลจาก

นายทะเบียนไมเกิน ๓ เดือน นับถึงวันยื่นเอกสารขอเสนอ สำเนาหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ  

ผูมีอำนาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

                ๗.๒ ในกรณีผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ 

เปนกิจการรวมคา หรือกิจการรวมงานกัน นอกจากเอกสารท่ีตองยื่นตาม (๑) ใหยื่นสำเนาสัญญาของการเขารวมคา

หรือรวมงานกันมาพรอมในคราวเดียว พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

              ๗.๓ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง 

             ๗.๔ สำเนาหนังสือมอบอำนาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรวมลงทุนมอบ

อำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทน 

ขอบเขตการดำเนินการ 

ให ผู เสนอราคาการจำหนายหนี้  อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้  ท่ีมี

ประสบการณ เขามาขอรับขอมูล เพื่อนำไปศึกษา และจัดทำประมาณราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการ

แปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ โดยขอรับ และสงเอกสารขอมูลท่ีกองกิจการออมทรัพย กรมสวัสดิการทหารบก 

เพื่อเสนอขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหม

โดยการเปล่ียนตัวเจาหนี ้ 

เง่ือนไขหรือขอกำหนดอื่นๆ 

 ผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการเปล่ียนตัวเจาหนี้ ตามประกาศเชิญ

ชวนฉบับนี้และคณะกรรมการพิจารณาผูเสนอราคาการจำหนายหนี้ อทบ. คางนาน โดยการแปลงหนี้ใหมโดยการ

เปล่ียนตัวเจาหนี้ รับรองความถูกตองแลว จึงจะมีสิทธิ์ท่ีจะขออนุมัติคณะกรรมการควบคุมการดำเนินงานกิจการออม

ทรัพยขาราชการกองทัพบกในข้ันตอนตอไปได 

 ๑. คาใชจายท้ังปวงอันเกิดจากการสงขอมูล หรือรายละเอียดตามเรื่องนี้ ผูเสนอขอมูลเปนผูรับผิดชอบ

ท้ังส้ิน 

 ๒. ใหสงขอมูลภายใน  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ กองการออมทรัพย กรมสวัสดิการทหารบก ๑๑๓๙ 

ถนนเทอดดำริห แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ โดยนำไปมอบใหดวยตนเองหรือสงทาง

ไปรษณีย โดยดำเนินการปดผนึกและเซนตรับรองใหเรียบรอย 

 ๓. เอกสารตองเปนภาษาไทย หากเปนเอกสารภาษาอื่น ตองแปลเปนภาษาไทยแนบมาดวย 

 ๔. หากผูเสนอขอมูลมีขอสงสัยประการใด ใหสอบถามโดยตรง หรือเปนลายลักษณอักษรไดท่ี แผนก

ตรวจสอบและติดตามหนี้สิน กรมสวัสดิการทหารบก โทรศัพท ๐ ๒๖๑๖ ๐๐๕๕   
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 ๕. คณะกรรมการ ฯ จะคัดเลือกขอมูลท่ีเห็นวาเปนประโยชนแกทางราชการ หรือเหมาะสมกับการใชใน

ราชการ โดยไมจำเปนตองใชขอมูลของรายท่ีดีท่ีสุด หรือของรายหนึ่ งรายใดก็ได ท้ังนี้ ใหอยู ในดุลยพินิจของ

คณะกรรมการ ฯ 

 ๖. กรมสวัสดิการทหารบกขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาหรือระงับการพิจารณา ขอมูลของผูหนึ่งผูใดก็ได

ตามท่ีเห็นสมควร ในทำนองเดียวกันอาจยกเลิกการประกาศเชิญชวนก็ไดเชนกัน ท้ังนี้กรมสวัสดิการทหารบก          

ไมจำเปนตองชดใชคาเสียหายใด ๆ ท้ังส้ิน 

๗. สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณหรือมีความเห็น ตองเปดเผยช่ือและท่ีอยูของผูใหขอเสนอแนะ

วิจารณหรือมีความเห็นดวย 

 

 

ประกาศ ณ วันท่ี          มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

    พลตรี 

     ( สัมพันธ ดำรงคกุล ) 

        ประธานกรรมการ 

               คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคา 


