
( ร่าง ) 
ประกาศกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓  

                         เร่ือง  ประกวดราคาซือ้เคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน ๒๑ รายการ  
                                 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
                                                                            -------------------------------------------  
                 กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้เคร่ืองออกก าลงักาย จ านวน  
๒๑ รายการ ด้วยวธีิประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี ้
เป็นเงินทัง้สิน้ ๓๑,๖๓๓,๑๘๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหม่ืนสามพนัหนึง่ร้อยแปดสบิบาทถ้วน) 
รายการตามผนวก ก  ท่ีแนบ 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถกูระบุช่ือไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ ทิง้งานเป็นหุ้นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ด้วย  

                 ๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทพับก โดย  
กองทพัภาคท่ี ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

 
 
 



 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย
ไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑) 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร
จ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไม่เกินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                 ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลติหรือผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรง จากผู้ผลติส าหรับสิง่ของ ท่ีทางราชการ
ต้องการซือ้ในครัง้นี ้
                 ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคณุสมบติัดงันี ้
                       (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลกัการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คณุสมบติัครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม 
“กิจการร่วมค้า” สว่นคณุสมบติัด้านผลงานกิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานของผู้ ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                       (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลกัการนิติบุคคล แตล่ะนิติ
บุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่น
กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่
เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้ายื่นข้อเสนอกบั กองทพัภาคท่ี ๓ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงาน ของผู้
ร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                       ทัง้นี ้“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

 
 
 



                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั 
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ผา่นทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบญัชีกลางก าหนด ภายในวนัท่ี ........................ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓จะชีแ้จงรายละเอียด
ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ........................  
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะค า  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะค า) 

รองแม่ทพัภาคท่ี ๓ ท าการแทน 

แม่ทพัภาคท่ี ๓ 

  
 

แผนกพลาธิการ 

  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

 

ส าเนาถกูต้อง 
 

  
ยงยทุธ คุ้มแพทย์ 

 
(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์) 

 
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคท่ี 3 

 
 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคท่ี 3 
 

 

 

 

 

 

 

 



( ร่าง ) 
เอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

เลขที่ ........................  
การซือ้เคร่ืองออกก าลังกาย จ านวน ๒๑ รายการ  
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓  

ลงวันที่         มีนาคม ๒๕๖๑  
                                                                          ---------------------------------------------  
                  กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "กองทพัภาคท่ี ๓" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ รายละเอียด ตามผนวก ก ท่ีแนบ  
                 พสัดท่ีุจะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพท่ีจะใช้
งานได้ทนัทีและมีคณุลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ฉบบันี ้โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

                              ๑.๑     ใช้รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ สิง่อุปกรณ์ ชัว่คราว เคร่ืองออกก าลงักาย 
ของ กองทพับก  ตามอนมุติัผู้บญัชาการทหารบก (ผู้ช่วยผู้บญัชาการทหารบก (๒) รับค าสัง่ฯ) เม่ือ ๙ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๑ ท้ายหนงัสอื กรมสง่ก าลงับ ารุงทหารบก ท่ีตอ่ กห ๐๔๐๔/๑๑๙๓ ลงวนัท่ี ๕ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑  จ านวน 
๔๖ หน้า ตามท่ีแนบประกอบเป็นหลกัการจดัหาดงันี ้ 

ล าดบั รายการ 
หมายเลข 

คณุลกัษณะเฉพาะ 

๑ บาร์โหน (Power Tower Station) 6040-W-61-T-0225 

๒ เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้อเนกประสงค์ (Smith Machine) 6040-W-61-T-0226 

๓ ม้านัง่ Sit Up (Sit Up Bench) 6040-W-61-T-0227 

๔ แกนบาร์เบลล์แบบถนอมข้อมือ (แกน Easy Bar) (EZ Curl  Bar) 6040-W-61-T-0228 

๕ เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้หลงั (ม้านอนยกน า้หนกั) (Barbell Bench) 6040-W-61-T-0229 

๖ แผน่น า้หนกั 200 กิโลกรัม (Weight  Plates 200 Kg.) 6040-W-61-T-0230 

๗ ชุดดมัเบลล์ พร้อมชัน้วาง (Dumbbell Set and Rask) 6040-W-61-T-0231 

๘ 
  

ม้านัง่บาร์เบลล์แบบถนอมข้อมือ (ม้านัง่ Easy Bar) 
(Preacher Curl Weight Bench) 

6040-W-61-T-0232 
  

๙ เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้หลงัสว่นลา่ง (45 Degree Back–Extension) 6040-W-61-T-0233 

๑๐ เคร่ืองบริหารด้วยสายเคเบิล้แบบดงึ (Cable Crossover) 6040-W-61-T-0234 

๑๑ เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้หลงัสว่นปีก (Lat Pulldown) 6040-W-61-T-0235 

๑๒ ม้านัง่อเนกประสงค์ (Incline - Flat - Decline  Utility Weight Bench) 6040-W-61-T-0236 

๑๓ บาร์ยาว 7 ฟุต (7 Foot Olympic  Barbell with Collars) 6040-W-61-T-0237 



๑๔ ดมัเบลล์ 1–10 กก. พร้อมชัน้วาง (Dumbbell Set 1-10 Kg. and rack) 6040-W-61-T-0238 

๑๕ ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนือ้ท้อง (Declined Curved Bench) 6040-W-61-T-0239 

๑๖ 
  

ชุดบาร์เบลล์โอลมิปิก พร้อมเก้าอีย้ก รวมแผน่น า้หนกัไม่น้อยกวา่ ๑๕๐ กก. 
(Olympic Weight  Bench and not less than  150 Kg. Weight Set) 

6040-W-61-T-0240 
  

๑๗ อุปกรณ์ยืดกล้ามเนือ้ (Stretch Machine) 6040-W-61-T-0241 

๑๘ จกัรยานนัง่ตรง (Upright Exercise Bike) 6040-W-61-T-0242 

๑๙ จกัรยานนัง่พิง (Recumbent Exercise Bike) 6040-W-61-T-0243 

๒๐ เคร่ืองเดินวงรี (Elliptical) 6040-W-61-T-0244 

๒๑ 
  

ชุดฝึกกล้ามเนือ้รวม 6 สถานี (6 station Multi Gym) 
  

6040-W-61-T-0245 

  
 

   
                        ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์  
                          ๑.๓     สญัญาซือ้ขายทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสอืค า้ประกนั  
                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา  
                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา  
                          ๑.๕     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนั  
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม  
                          ๑.๖     แบบบญัชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์  
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑  
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒  
                          ๑.๗ ผนวก ก บญัชีรายละเอียดเคร่ืองออกก าลงักาย จ านวน ๒๑ รายการ pdf. 
                          ๑.๘ ผนวก ข บญัชีรายละเอียดการสง่มอบเคร่ืองออกก าลงักาย pdf.         
                          ๑.๙ ผนวก ค บญัชีจดัการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานอปุกรณ์ให้กบัหนว่ยใช้ pdf.           
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้
ชัว่คราว เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไม่ผา่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
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https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
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                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ ทิง้งานเป็นหุ้ นสว่น
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ด้วย  

                          ๒.๖    มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี  ้

                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกนัเช่นวา่นัน้ 

                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไม่เกินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๔    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรงจากผู้ผลติ ส าหรับสิง่ของ  
ท่ีทางราชการต้องการซือ้ในครัง้นี ้ 

                      ๒.๑๕   ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคณุสมบติัดงันี ้
                                    (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลกัการกิจการร่วมค้า 
จะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ 
ในนาม “กิจการร่วมค้า” สว่นคณุสมบติัด้านผลงานกิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานของผู้ ร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                    (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลกัการนิติบุคคล แตล่ะ
นิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้ายื่นข้อเสนอกับ กองทพัภาคท่ี ๓ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงาน ของ 
ผู้ ร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 



                                    ทัง้นี ้“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยื่นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)  ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บญัชีรายช่ือหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

                                           (ข)  บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอ านาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง  

                                           (ค)  ส าเนาหนงัสอืรับรองตราประทบั(กรณีท่ีตราประทบัมีผลตอ่การกระท านิติกรรม) 
ท่ีมีอายกุารรับรองไม่เกิน ๖ เดือน กรณีท่ีหนงัสอืรับรองตราประทบัไมมี่ผลตอ่การกระท านิติกรรม หาก กองทพัภาคท่ี ๓  
มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบหนงัสอืดงักลา่วไม่วา่กรณีใดๆ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน ามาให้ภายใน ๓ วนั 
นบัแตว่นัท่ีได้รับแจ้ง 

                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) ส าเนาบตัรประจ าตวั
ประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ เป็นหุ้นสว่นท่ีมิได้ถือสญัชาติไทย พร้อมทัง้รับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ ร่วมค้า แล้วแตก่รณี 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องและ
ประทบัตรา กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เสยีภาษีพร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
 
                                           (๔.๒)   ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนงัสือจดทะเบียน
พาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ่ม พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้อง 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั
จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

 
 



                                           ทัง้นี ้เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี ้

                                  (๑)  ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนงัสอืมอบ
อ านาจซึง่ติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้ รับมอบอ านาจ ทัง้นี ้
หากผู้ รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ท่ีบรรลนิุติภาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นัน้  

                                  (๒)  แคตตาลอ็กและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะเคร่ืองออกก าลงักาย 
จ านวน ๒๑ รายการ ตามข้อ ๔.๔ 

                                  (๓)  หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                  (๔)  กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้แทนจ าหนา่ยโดยตรงจากผู้ผลติ ส าหรับสิ่งของ  
ท่ีทางราชการต้องการซือ้ในครัง้นี ้จะต้องยื่นส าเนาหนงัสอืแตง่ตัง้ให้เป็นผู้แทนจ าหนา่ยสิ่งของท่ีทางราชการ
ต้องการซือ้ ซึง่ออกให้โดยผู้ผลติ มาแสดงในวนัยื่นข้อเสนอและเสนอราคาด้วย 
                                  (๕)  หนงัสอืแสดงรายละเอียดประเทศผู้ผลติ โดยระบุช่ือประเทศผู้ผลิตพสัดเุพียงประเทศ
เดียวในแต่ละรายการ รวมทัง้ให้ระบุช่ือ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ผลติ ยี่ห้อ รุ่น และตราเคร่ืองหมาย (ถ้ามี) ด้วย 
                                  (๖) หนงัสอืรับรองจากผู้ผลติหรือผู้แทนจ าหนา่ยวา่จะมีการสนบัสนนุชิน้สว่นอะไหล่เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๕ ปี 
                                  (๗) หนงัสอืรับรองวา่ผู้ขายต้องจดัให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งาน การปรนนิบติั
บ ารุง เคร่ืองออกก าลงักาย ทัง้ ๒๑ รายการ รวมทัง้ชีแ้จงการปฏิบติักรณีเคร่ืองออกก าลงักายช ารุดให้กบัหนว่ยใช้ 
เพื่อการใช้งานอยา่งถกูต้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการทัง้สิน้ 
                                  (๘) หนงัสอืรับรองการพน่สปีอ้งกนัสนิมและรอยขดูขีดด้วยสีพาวเดอร์โค้ท (Powder 

Coating ) ของโครงสร้างสว่นท่ีเป็นเหลก็ จากผู้ผลติเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯรายละเอียด
รายการมีดงันี ้
                                -บาร์โหน (Power Tower Station), 
                                -เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้อเนกประสงค์ (Smith Machine) , 
                                -ม้านัง่ Sit Up (Sit Up Bench) , 
                                -เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้หลงั (ม้านอนยกน า้หนกั) (Barbell Bench) , 
                                -ชุดดมัเบลล์ พร้อมชัน้วาง ( Dumbbell Set and Rask ) ( รับรองเฉพาะชัน้วาง
ชุดดมัเบลล์ ), 
                                -ม้านัง่บาร์เบลล์แบบถนอมข้อมือ (ม้านัง่ Easy Bar) (Preacher Curl Weight Bench), 
                                -เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้หลงัสว่นลา่ง (45 Degree Back–Extension), 
                                -เคร่ืองบริหารด้วยสายเคเบิล้แบบดงึ (Cable Crossover), 



                                -เคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้หลงัสว่นปีก (Lat Pulldown) , 
                                -ม้านัง่อเนกประสงค์ (Incline - Flat - Decline  Utility Weight Bench) , 
                                -ดมัเบลล์ 1–10 กก. พร้อมชัน้วาง (Dumbbell Set 1-10 Kg.and rack) 
(รับรองเฉพาะชัน้วางดมัเบลล์), 
                                -ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนือ้ท้อง  (Declined Curved Bench) , 
                                -ชุดบาร์เบลล์โอลมิปิก พร้อมเก้าอีย้ก รวมแผน่น า้หนกัไม่น้อยกวา่ 150 กก. 
(Olympic Weight  Bench and not less than 150 Kg. Weight Set) , 
                                -อุปกรณ์ยืดกล้ามเนือ้ (Stretch Machine) , 
                                -ชุดฝึกกล้ามเนือ้รวม 6 สถานี (6 station Multi Gym) 
                               (๙) หนงัสอืรับรองการชุบโครเมียม จากผู้ผลติเพื่อประกอบการพจิารณาของ   
คณะกรรมการฯ รายละเอียดรายการมีดงันี ้
                                -การชุบโครเมียมของแกนเหล็ก 
                                รายการแกนบาร์เบลล์แบบถนอมข้อมือ (แกน Easy Bar) (EZ Curl  Bar) 
                                -การชุบโครเมียมของแกนดัมเบลล์  
                                รายการชุดดมัเบลล์ พร้อมชัน้วาง (Dumbbell Set and Rask) 
                                -การชุบโครเมียมของแกนรางประคองแผ่นน า้หนัก  
                                รายการเคร่ืองบริหารด้วยสายเคเบิล้แบบดงึ (Cable  Crossover) 
                                -การชุบโครเมียมของบาร์  
                                รายการบาร์ยาว 7 ฟุต (7 Foot Olympic Barbell with Collars) 
                                -การชุบโครเมียมของดมัเบลล์  
                                รายการดมัเบลล์ 1–10 กก. พร้อมชัน้วาง (Dumbbell Set 1-10 Kg.and rack) 
                                (๑๐) หนงัสอืรับรอง รายการเคร่ืองบริหารกล้ามเนือ้อเนกประสงค์ (Smith Machine) โดย 
ให้มีหนงัสอืรับรอง เสาเคล่ือนแกนรางประคองน า้หนักทัง้สองข้าง ท าจากเหล็กผ่านกระบวน การชุบฮาร์ด
โครม ( Hard chrome plating ) จากผู้ผลติ หรือหนว่ยงาน หรือสถาบนัท่ีเช่ือถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการฯ 
                                (๑๑) หนงัสอืรับรองรายการจกัรยานนัง่ตรง (Upright Exercise Bike) , จกัรยานนัง่พิง 
(Recumbent Exercise Bike) และเคร่ืองเดินวงรี (Elliptical) โดยให้มีหนงัสอืรับรอง ตัวเคร่ืองสามารถรับ
น า้หนักผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม จากผู้ผลติ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 
                                (๑๒) หนงัสอืรับรองมาตรฐานระบบการบริหารงานคณุภาพส าหรับองค์กร ท่ีมีความ
รับผิดชอบ ตัง้แตก่ารออกแบบ การผลติ การติดตัง้ และการบริการ ตามมาตรฐาน  ISO 9001 
 
 
 



                                (๑๓) หนงัสอืรับรองคณุภาพเคร่ืองออกก าลงักายประเภทเดียวกบังานท่ีประกวดราคาซือ้ใน
ครัง้นี ้ซึง่เป็นหนงัสอืรับรองจากหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชน ท่ีกองทพัภาคท่ี ๓ เช่ือถือได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคา ต้อง
รับผิดชอบในการน าหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนดงักลา่ว มาร่วมทดสอบคณุภาพเคร่ืองออกก าลงักายตาม
วตัถปุระสงค์ของทางราชการ ซึง่เป็นไปตามคณุลกัษณะเฉพาะสิง่อุปกรณ์หรือแบบรูปรายการละเอียดก าหนด  
โดยผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 
                                (๑๔) ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีหนงัสอืแสดงการรับประกนัอุบติัเหตท่ีุเกิดขึน้กบัผู้ เลน่อนัเกิด
จากสาเหตคุวามบกพร่องช ารุดของเคร่ืองอุปกรณ์ออกก าลงักายวงเงินประกนัรวมไม่น้อยกวา่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท   
( สบิล้านบาทถ้วน ) และชดใช้คา่เสยีหายบาดเจ็บไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ( หนึง่แสนบาทถ้วน ) ตอ่ครัง้ตลอด
ระยะเวลาประกนัเป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยให้น าเอกสารการรับประกนัดงักลา่วมาแสดงในวนัยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาหากเป็นภาษาตา่งประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยพร้อมให้ผู้ เช่ียวชาญการแปลท่ีมีใบอนญุาตรับรองเอกสาร 
                                (๑๕) เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ หากเป็นภาษาตา่งประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทยให้ 
ถกูต้องครบถ้วน โดยให้ผู้ เช่ียวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ได้ 
ขึน้ทะเบียนเป็นผู้ เช่ียวชาญของส านกังานศาลยติุธรรมพร้อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียน
ผู้ เช่ียวชาญของส านกังานศาลยติุธรรมที่ได้ขึน้ทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วยและให้แนบส าเนาหนงัสือรับขึน้ทะเบียน
เป็นผู้ เช่ียวชาญกบัส าเนาบตัรประจ าตวัผู้ เช่ียวชาญด้วย 
                                (๑๖) การรับรองเอกสารทีท่ าในตา่งประเทศให้ถือปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติัตามระเบียบ
กระทรวงการตา่งประเทศวา่ด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ 
                                       (ก) เอกสารดงักลา่วจะต้องผา่นการรับรองจากเจ้าหน้าที่สถานทตูหรือสถานกงสลุ   
ของตา่งประเทศในไทยและผา่นการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศจึงจะถือวา่เป็นเอกสารท่ีถกูต้อง หรือ 
                                       (ข) เอกสารดงักลา่วจะต้องผา่นการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีสถานทตูหรือสถานกงสลุของไทย
ท่ีมีเขตอาณาในประเทศนัน้ๆ และผา่นการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศ จึงจะถือวา่เป็นเอกสารที่ถกูต้อง 
                                (๑๗)  บญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ทัง้หมดท่ีได้ยื่นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 

                                        ทัง้นี ้เม่ือผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ครบถ้วน 
ถกูต้องแล้ว ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) 
ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทัง้สิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 



                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครัง้เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถกูต้อง ทัง้นี ้ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสอืไม่ตรงกนั ให้ถือ
ตวัหนงัสอืเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ซึง่รวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน คา่ขนสง่ คา่จดทะเบียน และ
คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ทัง้ปวงไว้แล้ว จนกระทัง่สง่มอบพสัดใุห้   ณ   หนว่ยใช้ในพืน้ท่ีรายละเอียดตามผนวก ข. ท่ีแนบ 
พร้อมไปติดตัง้ให้สามารถใช้งานได้เป็นอยา่งดี ณ หนว่ยใช้ จ านวน ๗๖ หนว่ย  หากระหวา่งการน าสง่และติดตัง้
อุปกรณ์เกิดความเสยีหายตอ่ตวัอุปกรณ์ท่ีน าสง่ และ/หรือสถานท่ีสง่มอบ/สถานท่ีติดตัง้ของทางราชการ  ผู้ขาย
จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ใช้จา่ยตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ทัง้สิน้ 

                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกวา่ ๑๘๐ วนั ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

                          ๔.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาสง่มอบพสัดไุม่เกิน ๑๒๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนาม
ในสญัญาซือ้ขาย หรือวนัท่ีได้รับหนงัสอืแจ้งจาก กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ให้สง่มอบพสัด ุ

                          ๔.๔   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะเคร่ืองออก
ก าลงักาย จ านวน ๒๑ รายการ ของ กองทพับก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
เพื่อประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักลา่วนี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะยดึไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาลอ็กท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถกูต้อง 
โดยผู้ มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาลอ็ก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วนั 
                            ห้ามมิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอส าเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียด
จากต้นฉบับของทางราชการที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซือ้มาย่ืนเป็นเอกสารของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
                          ๔.๕  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่ตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ จ านวน ๒๑ รายการ ตามผนวก  ก. ท่ีแนบ   
และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ก าหนด โดยลงลายมือ 
ผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทบัตรา (ถ้ามี) ก ากบัในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จดัส่งหรือน ามาแสดง  
ตามบญัชีเอกสารสว่นท่ี ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพจิารณา ในวนัท่ี 
........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. ณ แหลง่สมาคม กองพนัสรรพาวธุ
กระสนุท่ี ๒๓ กองบญัชาการช่วยรบท่ี ๓ คา่ยสมเด็จพระเอกาทศรถ ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 
                         ส าหรับตวัอยา่งของพสัดท่ีุสง่มอบนัน้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่มอบในสภาพท่ีเรียบร้อย และต้องท า
เคร่ืองหมาย ผกูปา้ย เขียนช่ือ บริษัท ห้าง ร้าน  ติดไว้ให้ชดัเจนหากพ้นก าหนดเวลาแล้ว กองทพัภาคท่ี ๓  จะไม่รับ
ของตวัอยา่งดงักลา่วโดยเด็ดขาด  ทัง้นีก้องทพัภาคท่ี ๓  จะไม่รับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ตวัอยา่ง
ดงักลา่ว ตวัอยา่งที่เหลอืหรือไม่ใช้แล้ว กองทพัภาคท่ี ๓ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                         การตรวจทดลองตวัอยา่งของพสัดจุะใช้เคร่ืองมือทดสอบของทางราชการเทา่นัน้ ในกรณีท่ี
จ าเป็นต้องสง่ไปตรวจทดลองท่ีหนว่ยงานอ่ืนผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายเองทัง้สิน้ 



                         ผู้มายื่นตวัอยา่งของพสัด ุต้องแสดงหลกัฐานการมอบอ านาจวา่เป็นผู้แทนผู้ ยื่นข้อเสนอ (กรณี 
ผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้ มีอ านาจผกูพนั) โดยให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มอบอ านาจ และผู้ รับ
มอบอ านาจ พร้อมทัง้รับรองส าเนาถกูต้องด้วย 
                          ทัง้นี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะไม่รับผิดชอบในความเสยีหายใดๆ ท่ีเกิดขึน้แก่ตวัอยา่ง
ดงักลา่ว ตวัอยา่งที่เหลอืหรือไม่ใช้แล้ว กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอา 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา รายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสยีก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซือ้อิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัท่ี ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์  

                          เม่ือพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจึงสง่ข้อมลู (Upload) เพื่อเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คณุสมบติัของผู้ยื่นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตดัรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะท่ี
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวา่มีการกระท าอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้ ทิง้งาน เว้นแต่ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณาเห็นวา่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนัน้มิใช่เป็นผู้ ริเร่ิมให้มีการกระท าดงักลา่วและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของ กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติั ดงันี ้

                                   (๑)    ปฏิบติัตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมลูคา่เพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
คา่ใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ด้วยแล้ว 

 



                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ท่ี
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 

                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  

                         ๔.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
จะต้องจดัท าบญัชีรายละเอียดราคาตอ่หนว่ยและราคารวมของเคร่ืองออกก าลงักาย จ านวน ๒๑ รายการ ตาม 
ผนวก ก. ท่ีแนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ โดยราคารวมของแตล่ะรายการรวมกนั จะต้องไม่สงูกวา่ราคารวมท่ี
ได้เสนอราคาไว้ในวนัยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ยื่นเสนอราคา
ตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซือ้ 
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้จ านวน ๑,๕๘๑,๖๕๙.๐๐ บาท 
(หนึง่ล้านห้าแสนแปดหม่ืนหนึง่พนัหกร้อยห้าสบิเก้าบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์
นัน้ช าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวนัท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ 
                          ๕.๒     หนงัสอืค า้ประกนัอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสอืค า้ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารสัง่จ่ายหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสอืค า้
ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั
เอกสารดงักลา่วมาให้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ตรวจสอบความถกูต้องในวนัท่ี........................ ระหวา่ง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสอืค า้ประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนงัสอืค า้ประกนั
อิเลก็ทรอนิกส์ฯ ดงันี ้
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้าดงักลา่ว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
 



                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้ เข้าร่วมค้ารายท่ีสญัญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้ เข้ายื่นข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ผู้ค า้ประกนัภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คดัเลอืกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ยื่นข้อเสนอรายที่คดัเลอืกไว้ซึง่เสนอราคาต ่าสดุหรือได้
คะแนนรวมสงูสดุไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เม่ือได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนั
แล้ว  
                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธ์ิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครัง้นี ้กองทพับก โดย 
กองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณาตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา  
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบติัไม่ถกูต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถกูต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไม่รับพจิารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ เว้นแต ่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดท่ีุจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นท่ีมิใช่สาระส าคญัและความแตกตา่งนัน้ไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนัน้ 

                          ๖.๔     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ สงวนสทิธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
มีการผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้

                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ในบญัชีรายช่ือผู้ รับเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายช่ือผู้ซือ้เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ 

                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 

 



                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการท าสญัญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีสทิธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีสทิธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสญัญา หาก
ข้อเท็จจริงดงักลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถกูต้อง 

                          ๖.๖     กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ทรงไว้ซึง่สทิธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสดุ หรือราคาหนึง่ราคา
ใด หรือราคาท่ีเสนอทัง้หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกซือ้ในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด 
หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัซือ้เลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ เป็นเด็ดขาด ผู้
ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จ่าย หรือคา่เสยีหายใดๆ มิได้ รวมทัง้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณา
ยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ ทิง้งาน ไม่วา่จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการ
คดัเลอืกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตท่ีุเช่ือถือได้วา่การยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สจุริต เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็น
เท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต ่าสดุ เสนอราคาต ่าจนคาดหมายได้วา่ไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์
หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชีแ้จงและแสดงหลกัฐานท่ีท าให้เช่ือได้วา่ ผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชีแ้จงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ 
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ มีสทิธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ ทัง้นี ้ผู้ยื่น
ข้อเสนอดงักลา่วไม่มีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายหรือคา่เสยีหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓  
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญากองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลกิการประกวด
ราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หากปรากฏวา่มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการ
คดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาซือ้ขาย 

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ สามารถสง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีท าข้อตกลงซือ้กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจดัท าข้อตกลงเป็น
หนงัสอืแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงัระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 

                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ไม่สามารถสง่มอบสิง่ของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วนัท าการ หรือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ เห็นวา่ไม่สมควรจดัท าข้อตกลงเป็นหนงัสอื ตามข้อ 
๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญาดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือท า
ข้อตกลงเป็นหนงัสอื กบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวาง
หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่สิง่ของท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้กองทพับก 
โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ยดึถือไว้ในขณะท าสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี  ้



                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัท่ีท่ีใช้เช็คหรือดราฟท์นัน้
ช าระตอ่เจ้าหน้าที่ในวนัท าสญัญา หรือก่อนวนันัน้ไม่เกิน ๓ วนัท าการ 

                          (๓)     หนงัสอืค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสอืค า้ประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนงัสอืค า้ประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ท่ีได้รับอนญุาตให้
ประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค า้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทนุท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืค า้
ประกนัของธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัท่ีผู้ชนะการประกวดราคา
อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาซือ้ขายแล้ว 

                          หลกัประกนันีจ้ะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบีย้ ตามอตัราสว่นของพสัดท่ีุซือ้ซึง่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะจ่ายคา่สิง่ของซึง่ได้รวมภาษีมลูคา่เพิ่ม ตลอดจนภาษีอากร
อ่ืนๆ และคา่ใช้จ่ายทัง้ปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขาย เม่ือผู้ขายได้สง่มอบสิง่ของได้
ครบถ้วนตามสญัญาซือ้ขายหรือข้อตกลงเป็นหนงัสอื และกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ได้ตรวจรับมอบสิง่ของ
ไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          คา่ปรับตามแบบสญัญาซือ้ขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงซือ้
ขายเป็นหนงัสอื ให้คิดในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาคา่สิง่ของท่ียงัไม่ได้รับมอบตอ่วนั 

                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ซึง่ได้ท าสญัญาซือ้ขายตามแบบดงัระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสอื แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความช ารุดบกพร่องของสิง่ของท่ีซือ้ขายท่ีเกิดขึน้ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกวา่ ๒ ปี      นบัถดัจากวนัท่ี กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ได้รับมอบสิง่ของ โดยต้องรีบ
จดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดิมภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจากวนัท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 

                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธ์ิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๑.๑   เงินคา่พสัดสุ าหรับการซือ้ครัง้นี ้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๑ 

                                    การลงนามในสญัญาจะกระท าได้ ตอ่เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ได้รับอนมุติัเงิน
คา่พสัดจุากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเทา่นัน้  
 
 



                          ๑๑.๒   เม่ือกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ได้คดัเลอืกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้
ตกลงซือ้สิง่ของตามการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสัง่หรือน าสิง่ของดงักลา่วเข้ามาจาก
ตา่งประเทศและของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผู้ขายจะต้องปฏิบติัตามกฎหมายวา่
ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี ้

                                   (๑)    แจ้งการสัง่หรือน าสิง่ของท่ีซือ้ขายดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ 
ภายใน ๗ วนั นบัตัง้แตว่นัท่ีผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืนได้ 

                                   (๒)    จดัการให้สิง่ของท่ีซือ้ขายดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสทิธิเช่นเดียวกบั
เรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิง่ของนัน้โดยเรืออ่ืน
ท่ีมิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเช่นนัน้ก่อนบรรทกุของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการ
สง่เสริมการพาณิชยนาว ี

                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึง่กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ได้คดัเลอืกแล้ว ไม่ไปท าสญัญาหรือ
ข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสอืภายในเวลาที่ก าหนด ดงัระบุไว้ในข้อ ๗ กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ จะริบหลกัประกนั
การยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืค า้ประกนัการยื่นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสยีหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทัง้จะพจิารณาให้เป็นผู้ ทิง้งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ สงวนสทิธ์ิท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดใน
แบบสญัญาหรือข้อตกลงซือ้เป็นหนงัสอื ให้เป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)  
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้มีความขดัหรือแย้งกนั 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ค าวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นท่ีสดุ 
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิธิเรียกร้องคา่ใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม  
                          ๑๑.๖   กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลกิการจดัซือ้ในกรณีตอ่ไปนีไ้ด้ โดยท่ี
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ไม่ได้  
                                   (๑)    กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ไม่ได้รับการจดัสรรเงินท่ีจะใช้ในการจดัซือ้หรือท่ี
ได้รับจดัสรรแตไ่ม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจดัซือ้หรือท่ีได้รับการคดัเลอืกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอม
กนักบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระท าการทจุริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจดัซือ้ครัง้นีต้อ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ หรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ 



                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึง่ออก
ตามความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ  

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหวา่งระยะเวลาการซือ้ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ สามารถน าผลการปฏิบติังานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ 

                             ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคดัเลอืกไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงบัการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสญัญากบักองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ ไว้ชัว่คราว 
                  ๑๔.   ข้อก าหนดอื่นๆ 

                     ๑๔.๑ การสง่มอบพสัดตุามสญัญานีไ้ม่วา่จะเป็นการสง่มอบเพียงครัง้เดียวหรือสง่มอบหลายครัง้ 
ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาสง่มอบแตล่ะครัง้โดยท าเป็นหนงัสอืน าไปยื่นตอ่ผู้ซือ้   ณ   แผนกพลาธิการกองทพั-
ภาคท่ี ๓ ในวนัและเวลาราชการ 
                          ๑๔.๒ ในการสง่มอบสิง่ของตามสญัญา ผู้ขายจะต้องสง่มอบเคร่ืองออกก าลงักายพร้อมคูมื่อการ
ใช้งานและการปรนนิบติับ ารุงเคร่ืองออกก าลงักายทัง้ ๒๑ รายการ  เป็นภาษาไทย  ส าหรับแจกจ่ายให้กบัหนว่ยใช้ 
จ านวน  ๗๖ เลม่ 
                         ๑๔.๓ ผู้ขายต้องจดัให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานการปรนนิบติับ ารุงเคร่ืองออกก าลงักาย
ทัง้ ๒๑ รายการ รวมทัง้ชีแ้จงการปฏิบติักรณีเคร่ืองออกก าลงักายช ารุดให้กบัหนว่ยใช้ ทกุหนว่ยอยา่งเพียงพอ 
พร้อมทัง้แจกจ่ายแผน่ CD  สาธิตการติดตัง้เคร่ืองออกก าลงักาย ทัง้ ๒๑ รายการ  โดยจดัให้มีการฝึกอบรม  ณ 
แหลง่สมาคม กองพนัสรรพาวธุกระสนุท่ี ๒๓ กองบญัชาการช่วยรบท่ี ๓  คา่ยสมเด็จพระเอกาทศรถ ต าบลอรัญญิก 
อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก  โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จ่ายในการด าเนินการทัง้สิน้ รายละเอียดการจดั
ฝึกอบรม ตามผนวก ค ที่แนบ  ทัง้นี ้ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดวนัฝึกอบรมการใช้งานเป็นหนงัสอืน าไปยื่นตอ่ผู้
ซือ้  ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ก่อนการสง่มอบสิง่ของให้กบัทางราชการด้วย 
                       ๑๔.๔ ผู้ขายต้องจดัให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งาน,การปรนนิบติับ ารุง, ชีแ้จงการปฏิบติั
กรณีเคร่ืองออกก าลงักายช ารุด พร้อมทัง้แจกจ่ายแผน่ CD สาธิตการติดตัง้เคร่ืองออกก าลงักายทัง้ ๒๑ รายการ 
ให้กบัหนว่ยใช้ทกุหนว่ยอยา่งเพียงพอ ส าหรับการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานให้จดัเป็นสว่นรวม  ณ  พืน้ที่

กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓  โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการด าเนินการทัง้สิน้ รายละเอียดการ
จดัฝึกอบรม ตามผนวก ค ที่แนบ  ทัง้นี ้ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดวนัฝึกอบรมการใช้งานเป็นหนงัสอืน าไปยื่นตอ่ 
ผู้ซือ้  ณ  แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ก่อนการสง่มอบสิง่ของให้กบัทางราชการด้วย 
                      ๑๔.๕ ผู้ขายจะต้องระบุเลขท่ีสญัญาซือ้ขาย พร้อมทัง้ วนั เดือน ปี  และช่ือบริษัท ห้าง ร้าน ท่ีเป็น
ผู้ขาย ไว้ท่ีสิง่ของท่ีสง่มอบ ทกุภาชนะบรรจุหรือเคร่ืองรัดหีบหอ่ และต้องจดัท าแผน่  ปา้ยทะเบียนสนิทรัพย์โดยใช้
อกัษร TH SarabunPSK ติดไว้ท่ีสิง่ของท่ีมอบทกุเคร่ือง ในบริเวณท่ีเห็นเด่นชดั 



                            ส าหรับการระบุข้อความในแผน่ปา้ยทะเบียนสนิทรัพย์ดงันี  ้ 

                           (๑) รูปแบบแผน่ปา้ยทะเบียนสนิทรัพย์ 

  

ปา้ยทะเบียนสนิทรัพย์ 

ช่ือสิง่อุปกรณ์ 
รหสัศนูย์ต้นทุน 
หมายเลขสนิทรัพย์/ล าดบั 
หมายเลขประจ า 
สายยทุธบริการ 
เอกสารอ้างอิง 
 

…………………………………….. 
๐๒๐๐๔๐๐๐๓๒ 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
สก. 
ระบุสญัญา/ใบสัง่ 

พร้อมทัง้ วนั เดือน ปี และช่ือบริษัท/
ห้าง/ร้าน 

ท่ีเป็นผู้ขาย 

  
                           (๒) ระบุช่ือสิง่อุปกรณ์ ตามรายการล าดบัท่ี ๑ – ๒๑ ตามผนวก ก. ท่ีแนบ 
                           (๓) แผน่ปา้ยท าด้วยสต๊ิกเกอร์พลาสติกพืน้หลงัสขีาวพิมพ์ด้วยตวัอกัษรสดี า 
                           (๔) ขนาดแผน่ปา้ย กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สงู ๘ เซนติเมตร กรณีสิง่ของสง่มอบมีขนาดเลก็ให้
ปรับลดขนาดแผ่นปา้ยและตวัอกัษรลงตามความเหมาะสม 
                   ๑๔.๖ ในกรณีท่ีมีการสง่ของตวัอยา่งเพื่อทดสอบหรือทดลอง ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่มอบของตวัอยา่ง
ในสภาพท่ีเรียบร้อยมายื่นตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามวนัเวลาและบริเวณสถานท่ี  
ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔.๕ หากพ้นก าหนดเวลายื่นสิ่งของตวัอยา่งแล้ว กองทพัภาคท่ี ๓ จะไม่รับเอกสารหลกัฐาน และ
สิง่ของตวัอยา่งโดยเด็ดขาด 
                  ๑๔.๗ กรณีท่ีค าแปลเอกสารที่เป็นภาษาไทยกบัต้นฉบบัท่ีเป็นภาษาตา่งประเทศมีข้อความขดัแย้งกนั 
กองทพัภาคท่ี ๓ จะถือเอาภาษาไทยเป็นหลกัในการพิจารณา ซึง่ข้อความภาษาไทยนีจ้ะใช้เป็นหลกัในการท าสญัญา
ด้วย และหากกองทพัภาคท่ี ๓ พิจารณาแล้วเห็นวา่กรณีค าแปลภาษาไทยท่ีขดัแย้งกบัภาษาตา่งประเทศนี ้ก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสยีเปรียบกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนอยา่งเห็นได้ชดั กองทพัภาคท่ี ๓ จะถือวา่เป็นการปฏิบติัท่ีผิดเงื่อนไข
ซึง่อาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ก็ได้ 
                 ๑๔.๘ กองทพัภาคท่ี ๓ จะท าการทดสอบและทดลองสิง่ของท่ีสง่มอบให้ในสญัญาตามคณุลกัษณะ
เฉพาะสิง่อุปกรณ์ของทางราชการ ตามข้อ ๑.๑ โดยละเอียดอีกครัง้หนึง่ก่อนจะรับสิง่ของไว้ใช้ราชการทัง้นี ้
คา่ใช้จ่ายตลอดจนคา่เสยีหายท่ีอาจเกิดขึน้แก่เคร่ืองออกก าลงักายของทางราชการและหรือบุคคลในขัน้ตอนการ
ตรวจทดสอบคณุภาพสิง่ของตามสญัญา ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ทัง้สิน้ 
 



                ๑๔.๙ ผู้ขายจะต้องจดัให้มีช่างมาให้บริการและเข้ามาตรวจสภาพเคร่ืองออกก าลงักายภายหลงัจากท่ี
ได้รับแจ้งให้มาด าเนินการซอ่มแซมจากผู้ซือ้หรือหนว่ยใช้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ วนัท าการ ( ๗๒ ชัว่โมง ) ทัง้นี ้
เพื่อให้เคร่ืองออกก าลงักายสามารถใช้งานได้ดีโดยเร็ว 
               ๑๔.๑๐ หากมีเคร่ืองออกก าลงักายเกิดช ารุดเสยีหาย เน่ืองจากการใช้งานปกติหรือ จากการผลิตทัง้อยู่
ในระยะเวลารับประกนัและนอกเหนือจากระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะด าเนินการซ่อมแซมวสัดุอุปกรณ์ท่ีเสียหาย
หรือเปลีย่นใหม่ เพื่อให้เคร่ืองออกก าลงักายสามารถใช้งานได้ดีโดยเร็ว หากต้องใช้ระยะเวลาในการซ่อมแซมเกิน 
๗ วันท าการ ทางผู้ ขายจะต้องน าเคร่ืองออกก าลงักาย ในกลุ่มเดียวกันหรือเทียบ เท่าในระดับเดิมมาทดแทน
ระหวา่งการซอ่มแซม  โดยไม่คิดคา่ใช้จ่ายใด ๆ กบัผู้ซือ้ทัง้สิน้รวมทัง้กรณีอุปกรณ์ท่ีน ามาทดแทนเกิดการช ารุด 
เน่ืองจากการใช้งานตามปกติ 

  
กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓  

        มีนาคม ๒๕๖๑  
 


