
( ส ำเนำ ) 

ประกำศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพภำคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดรำคำซื้อยำงรถยนต์และแบตเตอรี่รถยนต์สำยขนส่ง ตำมแผนป้องกันชำยแดน ประจ ำปีงบประมำณ 
๒๕๖๕ ให้กับ ทหำรพรำนกองทัพภำคที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

                                         ----------------------------------------------------------- 

                 กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์และ
แบตเตอรี่รถยนต์สายขนส่ง ตามแผนป้องกันชายแดน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับ ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓ 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑,๔๒๑,๙๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
                  -ยางรถยนต์ขนาดต่าง ๆ  จ านวน ๘ รายการ 
                 -แบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ    จ านวน ๘ รายการ 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่น
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 



                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจ าหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือที่ตัวแทนจ าหน่ายแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่าย ซึ่งออกให้โดยตรงจากผู้ผลิตให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 
แสดงในวันยื่นพร้อมส าเนาแนบในเอกสารยื่นข้อเสนอ มาประกอบเป็นหลักฐานในการพิจารณาด้วย 

                ๑๒. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการยางรถยนต์ขนาดต่างๆ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะ 
สิ่งอุปกรณ์ถาวรสายขนส่ง หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๒๖๑๐-T-๖๓-P-๑๗๖๒ จ านวน ๒ หน้า และรายการ
แบตเตอรี่ขนาดต่างๆ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรสายขนส่ง หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๖๑๔๐-T-
๖๓-P-๑๗๕๙ จ านวน ๒ หน้า 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๕ 
เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรอื 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ 

                อนึ่ง การประกวดราคาฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะต้อง
ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 

  

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  

  

  

  

  

  
 

อ านาจ ศรีมาก  

(พลตรีอ านาจ ศรีมาก) 

รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

ท าการแทน 

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง  

  

ยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ  

(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ)  

 ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งก าลังบ ารุงศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ 3 

 

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งก าลังบ ารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๕ 

 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๔/๒๕๖๕ 

การซื้อยางรถยนตแ์ละแบตเตอรีร่ถยนต์สายขนส่ง ตามแผนปอ้งกนัชายแดน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
ให้กับ ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ 
ลงวันที ่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 
----------------------------------- 

                  กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ ซึง่ต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์ตาม
รายการ ดงันี ้
                  -ยางรถยนตข์นาดตา่ง ๆ  จ านวน ๘ รายการ 
                  -แบตเตอรี่ขนาดต่าง ๆ    จ านวน ๘ รายการ 
พัสดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที่จะใช้งานไดท้ันที
และมคีุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมขี้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์
                          ๑.๓     สญัญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 
                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชนร์่วมกัน 
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ 
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ 
                          ๑.๗     บัญชรีายละเอียดของตัวอย่าง (ผนวก ก.)     
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหวา่งเลกิกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เปน็บุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรอืท าสัญญากับหนว่ยงาน
ของรฐัไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เปน็บุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแ้จ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิง้
งานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่รวมถงึนิติบคุคลที่ผู้ทิง้งานเปน็
หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนั้นด้วย 



                          ๒.๖    มีคณุสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗    เปน็บคุคลธรรมดาหรือนติบิุคคลผู้มอีาชีพขายพัสดทุี่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์
ดังกลา่ว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกนัในวงเงินไม่นอ้ยกว่า ๗๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมืน่บาทถ้วน) 
และ 
เป็นผลงานทีเ่ป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนท่ี กองทพับก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการ 
กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 
                          ๒.๘    ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เข้ายื่นข้อเสนอใหแ้ก่ 
กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรือไม่เปน็
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอไดม้คี าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบตัิดงันี้ 
                                  กรณีทีข่้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯจะต้องมกีารก าหนดสดัส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลคา่ตามสัญญา
ของผู้เข้ารว่มคา้หลกัมากกวา่ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทกุราย 
                                  กรณีทีข่้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เขา้รว่มค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                                  ส าหรับขอ้ตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดเป็นผู้เข้ารว่มคา้หลัก 
ผู้เข้ารว่มค้าทุกรายจะต้องมคีุณสมบตัิครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชญิชวน 
                          ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย ที่ไดร้ับการแตง่ตัง้ให้เปน็
ผู้แทนจ าหนา่ยจากบริษัทผูผ้ลิต หรือทีต่ัวแทนจ าหน่ายแตง่ตั้งให้เปน็ผู้แทนจ าหน่าย ซึ่งออกใหโ้ดยตรงจาก
ผู้ผลิตให้จ าหน่ายผลติภัณฑ์ แสดงในวนัยื่นพร้อมส าเนาแนบในเอกสารยืน่ข้อเสนอ 
                          ๒.๑๓  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการยางรถยนตข์นาดตา่งๆ ถือตามคุณ
ลักษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณ์ถาวรสายขนสง่ หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๒๖๑๐-T-๖๓-P-๑๗๖๒ จ านวน ๒ หน้า 
และรายการแบตเตอรีข่นาดต่างๆ ถือตามคุณลกัษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวรสายขนส่ง หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ ๖๑๔๐-T-๖๓-P-๑๗๕๙ จ านวน ๒ หน้า 
                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คอื 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบิุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทั้งรบัรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิุคคล หนังสอืบริคณห์สนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้
ถือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 



                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นติิบคุคล ให้
ยื่นส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเขา้เปน็หุน้ส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของผู้เปน็หุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผู้เป็นหุ้นสว่นที่มิไดถ้ือสญัชาติไทย พรอ้ม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ หรือส าเนาใบทะเบียนการค้า 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                         ทัง้นี ้เมื่อผู้ยืน่ข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแลว้ ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต่้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดงักล่าวในรปูแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอืน่กระท าการแทนให้แนบ
หนังสอืมอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบ
อ านาจ ทั้งนีห้ากผู้รับมอบอ านาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ทีบ่รรลนุิติภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกของผู้ยืน่ข้อเสนอ และแบบรปูรายการละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    รายการพิจารณาที่ ๑ จัดซื้อยางรถยนตแ์ละแบตเตอรี่รถยนต์สายขนส่ง 
แผนปอ้งกนัชายแดน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กบั ทหารพรานกองทัพภาคที ่๓ 
                                           (๓.๑)    ส าเนาใบขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ 
ขนาดย่อม (SMEs) (ถา้มี) 
                                           (๓.๒)    ส าเนาหนงัสือรับรองสนิค้า Made In Thailand ของสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ถ้าม)ี 
                                   (๔)   ส าเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไมน่้อยกว่า 
๗๑๐,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมืน่บาทถ้วน) และส าเนาสัญญาซื้อขายตามหนงัสอืรับรองผลงานฉบับที่ยืน่
พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๕)    หนังสือเปน็ผู้แทนจ าหน่าย ที่ได้รบัการแต่งตั้งให้เปน็ผู้แทนจ าหน่ายจาก
บริษัทผู้ผลิต หรือทีต่ัวแทนจ าหน่ายแต่งตัง้ให้เป็นผูแ้ทนจ าหน่าย ซึ่งออกให้โดยตรงจากผู้ผลติให้จ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ แสดงในวันยืน่พรอ้มส าเนาแนบในเอกสารยื่นข้อเสนอ 
                                   (๖)    ใบเสนอราคา 
                                   (๗)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
 



                                         ทัง้นี ้เมื่อผู้ยืน่ข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถกูต้องแลว้ ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต่้องแนบบญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดงักล่าวในรปูแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสน์ี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยนืยันตวัตนของผู้ยื่นขอ้เสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาใหถู้กต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทั้งตัวเลขและตวัหนังสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนังสือไมต่รงกัน 
ให้ถือตวัหนังสอืเปน็ส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จา่ยอื่นๆ ทั้งปวงไวแ้ล้ว จนกระทัง่ส่งมอบพัสดุให ้ณ คลังสิ่งอปุกรณ์ ๑, ๒ และ ๔ ฝ่ายส่ง
ก าลังบ ารุงศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเดจ็พระเอกาทศรถ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวดัพิษณุโลก 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตัง้แต่วนัเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยนืราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
                          ๔.๓     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพัสดุไมเ่กิน ๖๐ วัน นบัถดัจากวัน
ลงนามในสัญญาซือ้ขาย หรอืวันทีไ่ดร้ับหนังสอืแจง้จาก กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓ ให้สง่
มอบพัสด ุ
                          ๔.๔     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาลอ็ก และรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ 
กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓จะยดึไว้เปน็เอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกทีแ่นบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ านาจท านติกิรรมแทนนติิบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ๑๖ รายการ (ตามบญัชี
รายละเอียดของตวัอย่าง ผนวก ก.) โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบัในเอกสารด้วย 
พร้อมสรุปจ านวนเอกสารทีจ่ัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ใน
การตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวนัที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ 
น. ณ คลังสิ่งอุปกรณ์ ๑, ๒ และ ๔ ฝ่ายสง่ก าลงับ ารุงศนูย์ปฏิบัตกิารกองทัพภาคที ่๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศ
รถ อ าเภอเมอืงพิษณุโลก จงัหวดัพิษณุโลก 
                ทัง้นี ้กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทพัภาคที่ ๓จะไม่รบัผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นแกต่ัวอย่างดงักล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แลว้ กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓จะ
คืนใหแ้ก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสญัญา รายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ้ี่ถว้นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้ออเิล็กทรอนิกส์ 



                          ๔.๗     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ในวนัที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถงึ ๑๖.๓๐ น. และเวลาใน
การเสนอราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกสเ์ป็นเกณฑ ์
                          เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่ับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเปน็ผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่ กองทัพบก โดย ศูนยป์ฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอ
รายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชนร์่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์วา่ ก่อนหรือ
ในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามีการกระท าอันเป็นการขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักล่าวเปน็ผู้ทิ้งงาน เว้นแต ่กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใชเ่ป็นผูร้ิเริม่ให้มีการกระท าดังกลา่วและ
ได้ใหค้วามรว่มมือเปน็ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัตกิารกองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏบิัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไวด้ว้ยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลว้ไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธกีารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ครัง้นี ้กองทัพบก 
โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓     หากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไมถู่กต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามข้อ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถกูต้องตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ ผู้ยืน่ข้อเสนอรายใด



เสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมค่รบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์ในสว่นทีม่ิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกดิการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 
                          ๕.๔     กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณดีังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีรายชือ่ผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชรีายชื่อผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทีเ่ป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าใหเ้กดิความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายอื่น 
                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสห์รือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 
๓มีสิทธิให้ผู้ยื่นขอ้เสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได ้กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะ
ไม่รบัข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไม่เหมาะสมหรอืไม่ถกูต้อง 
                          ๕.๖     กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคา
ต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่สนอทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลย
ก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสนิของ กองทัพบก 
โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓เป็นเดด็ขาด ผู้ยืน่ขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มไิด ้
รวมทัง้กองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเปน็ผู้ทิ้งงาน ไมว่่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่กต็าม หากมีเหตทุี่
เชื่อถือไดว้่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเทจ็ หรือใชช้ื่อบุคคลธรรมดา 
หรือนิตบิุคคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือกองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทพัภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อไดว้่า ผูย้ื่นข้อเสนอสามารถด าเนนิการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ ์หากค าชีแ้จงไม่เปน็ที่รับฟังได ้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัตกิารกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรอืไมร่ับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูย้ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓อาจ
ประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามกีารกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทีช่นะ
การประกวดราคาหรือที่ได้รบัการคัดเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นไดเ้สียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม หรอืสมยอมกันกบัผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา 
หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 



                          ๕.๘     หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรัฐจัดซื้อจดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกลา่ว โดย
จัดเรียงล าดบัผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นขอ้เสนอราย
อื่นไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย 
                                    ผู้ยืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธติามวรรคหนึง่ ผู้เข้ารว่มค้าทุกราย
จะต้องเปน็ผู้ประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผู้ยืน่ข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ไดร้ับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลติ
ภายในประเทศไทย(Made in Thailand) จากสภาอตุสาหกรรมแหง่ประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุ
ของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จดัซื้อจดัจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพสัดุที่ได้รับการรับรองและ
ออกเครื่องหมายสนิค้าที่ผลติภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
                                    กรณีที่มกีารเสนอราคาหลายรายการและก าหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม 
หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพสัดุที่เปน็พัสดุที่ผลติภายในประเทศ ทีไ่ดร้ับการรบัรองและออกเครื่องหมายสนิค้าที่
ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย มีสัดสว่นมูลค้าตั้งแต่
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไปใหไ้ดแ้ต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง 
                                    อนึ่งหากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบตัิทั้งข้อ ๕.๘ 
และขอ้ ๕.๙ ใหผู้้เสนอราคารายนั้นได้แต้มต่อในการเสนอราคาสงูกว่าผู้เสนอราคารายอื่นไมเ่กินร้อยละ ๑๕ 
                          ๕.๑๐    หากผู้ยื่นขอ้เสนอซึง่มิใชผู่้ประกอบการ SMEs แต่เปน็บุคคลธรรมดาทีถ่ือ
สัญชาตไิทยหรือนติิบคุคลทีจ่ัดตัง้ขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเปน็
บุคคลธรรมดาที่มิได้ถอืสัญชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกนิร้อยละ ๓ ให้
หนว่ยงานของรัฐจดัซือ้หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่ือสญัชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
                                    ผู้ยืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธติามวรรคหนึง่ ผู้เข้ารว่มค้าทุกราย
จะต้องเปน็ผู้ประกอบการที่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่ือสญัชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ สามารถส่งมอบสิง่ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ นบัแต่วนัที่ท าข้อตกลงซื้อกองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓จะ
พิจารณาจัดท าข้อตกลงเปน็หนังสอืแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบ ุในข้อ ๑.๓ ก็ได ้
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ไม่สามารถสง่มอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓เห็นว่าไม่สมควรจดัท า
ข้อตกลงเป็นหนังสอื ตามขอ้ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรอืท าข้อตกลงเป็นหนงัสือ กบักองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิตัิการกองทัพภาคที่ ๓
ภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวันที่ได้รบัแจง้ และจะต้องวางหลักประกนัสัญญาเป็นจ านวนเงินเทา่กับร้อยละ ๕ ของ
ราคาคา่สิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ให้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้
ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกันอยา่งหนึ่งอยา่งใดดงัต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงนิสด 
                          (๒)     เชค็หรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเชค็หรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เชค็หรอืด
ราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าทีใ่นวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสต์ามวิธกีารที่
กรมบญัชีกลางก าหนด 



                          (๔)     หนังสือค้ าประกนัของบริษทัเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รบัอนญุาต
ให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงนิทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือ
ค้ าประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาซื้อขายแลว้ 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ ไดร้ับมอบไว้แลว้ 
                 ๗.    ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ 
                          กองทพับก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ จะจา่ยค่าสิ่งของซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอืน่ๆ และค่าใช้จ่ายทัง้ปวงแลว้ใหแ้ก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกให้เปน็
ผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิง่ของไดค้รบถ้วนตามสญัญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสือ และกองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ ไดต้รวจรบัมอบสิง่ของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๘.    อตัราคา่ปรับ 
                          ค่าปรบัตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนงัสือ ให้คดิในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ของที่ยังไม่ไดร้ับมอบต่อวนั 
                 ๙.    การรับประกนัความช ารดุบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แลว้แต่กรณี จะต้องรับประกนัความช ารดุบกพร่องของสิ่งของทีซ่ื้อขายที่เกดิขึน้
ภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่   ๖ เดือน    นับถัดจากวนัที่ กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 
ได้รบัมอบสิ่งของ โดยต้องรบีจัดการซอ่มแซมแกไ้ขให้ใช้การไดด้ีดงัเดมิภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวันทีไ่ด้รับแจ้ง
ความช ารดุบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรบัการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได ้ต่อเมื่อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพ
ภาคที่ ๓ไดร้ับอนุมตัิเงนิค่าพัสดุจากเงนิงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว้เทา่นั้น 
                          ๑๐.๒   เมื่อกองทัพบก โดย ศนูยป์ฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้คดัเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอราย
ใดให้เปน็ผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูข้ายจะต้องสั่งหรอืน า
สิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากตา่งประเทศและของนั้นต้องน าเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางที่มีเรือไทยเดนิอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเปน็ผู้ขาย
จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณชิยนาว ีดงันี้ 
                                   (๑)    แจง้การสัง่หรือน าสิง่ของทีซ่ื้อขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แต่วนัทีผู่้ขายสั่ง หรือซื้อของจากตา่งประเทศ เวน้แต่เป็นของทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืน่ได้ 
                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของทีซ่ือ้ขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกบัเรอืไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รบัอนญุาตจากกรมเจา้ท่า ใหบ้รรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออืน่ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รบัอนญุาตเชน่นัน้ก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออืน่ 



                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทพัภาคที่ ๓ได้คดัเลือกแลว้ 
ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเปน็หนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดงัระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค้ าประกนัการยืน่
ข้อเสนอทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
                          ๑๐.๔   กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
เงื่อนไข หรอืข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือขอ้ตกลงซือ้เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเหน็ของส านักงานอัยการ
สูงสุด (ถ้าม)ี 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์นี ้มีความขัดหรอื
แย้งกนั ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัตติามค าวนิิจฉัยของกองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัตกิารกองทัพภาคที ่๓ ค า
วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเปน็ทีสุ่ด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓อาจประกาศยกเลกิการจัดซื้อใน
กรณีตอ่ไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาค
ท่ี ๓ไม่ได ้
                                   (๑)    กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ไมไ่ดร้ับการจัดสรรเงินที่
จะใช้ในการจดัซื้อหรือที่ได้รบัจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้่อไป 
                                   (๒)    มกีารกระท าที่เขา้ลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือทีไ่ดร้ับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอืน่ใดใน
การเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัซื้อครัง้นี้ตอ่ไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลอืกให้เปน็ผู้ขายต้องปฏิบตัิ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                             กองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัตกิารกองทัพภาคที ่๓ สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้ว
เสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกใหเ้ป็นผูข้ายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้ประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงบัการยื่น
ข้อเสนอหรอืท าสัญญากบักองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัตกิารกองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว 
 

กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓ 
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ 


