( ร่ าง )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ เครื่องออกกาลังกาย จานวน ๒๑ รายการ
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อเครื่ องออกกาลังกาย จานวน
๒๑ รายการ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื ้อในการประกวดราคาครัง้ นี ้
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๓๑,๖๓๓,๑๘๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้ านหกแสนสามหมื่นสามพันหนึง่ ร้ อยแปดสิบบาทถ้ วน)
รายการตามผนวก ก ที่แนบ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑.ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ายโดยตรง จากผู้ผลิตสาหรับสิง่ ของ ที่ทางราชการ
ต้ องการซื ้อในครัง้ นี ้
๑๕. ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ยื่นข้ อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้ า” ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้ าจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้ อเสนอให้ ยื่นข้ อเสนอในนาม
“กิจการร่วมค้ า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้ร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละนิติ
บุคคลที่เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึง่
เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ ายื่นข้ อเสนอกับ กองทัพภาคที่ ๓ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่น
ข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงาน ของผู้
ร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ “กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อช่องทางตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะชี ้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉลองชัย ชัยยะคา
(พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคา)

รองแม่ทพั ภาคที่ ๓ ทาการแทน
แม่ทพั ภาคที่ ๓
แผนกพลาธิการ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3

( ร่ าง )
เอกสารประกวดราคาซือ้ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การซือ้ เครื่องออกกาลังกาย จานวน ๒๑ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่
มีนาคม ๒๕๖๑
---------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึง่ ต่อไปนี ้เรี ยกว่า "กองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด ตามผนวก ก ที่แนบ
พัสดุที่จะซื ้อนี ้ต้ องเป็ นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้ งานมาก่อน ไม่เป็ นของเก่าเก็บ อยูใ่ นสภาพที่จะใช้
งานได้ ทนั ทีและมีคณ
ุ ลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี ้ โดยมีข้อแนะนาและข้ อกาหนด ดังต่อไปนี ้
๑. เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ ใช้ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ สิง่ อุปกรณ์ ชัว่ คราว เครื่ องออกกาลังกาย
ของ กองทัพบก ตามอนุมตั ิผ้ บู ญ
ั ชาการทหารบก (ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการทหารบก (๒) รับคาสัง่ ฯ) เมื่อ ๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๑ ท้ ายหนังสือ กรมส่งกาลังบารุงทหารบก ที่ตอ่ กห ๐๔๐๔/๑๑๙๓ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จานวน
๔๖ หน้ า ตามที่แนบประกอบเป็ นหลักการจัดหาดังนี ้
หมายเลข
ลาดับ
รายการ
คุณลักษณะเฉพาะ
๑
บาร์ โหน (Power Tower Station)
6040-W-61-T-0225
๒
เครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้ออเนกประสงค์ (Smith Machine)
6040-W-61-T-0226
๓
ม้ านัง่ Sit Up (Sit Up Bench)
6040-W-61-T-0227
๔
แกนบาร์ เบลล์แบบถนอมข้ อมือ (แกน Easy Bar) (EZ Curl Bar)
6040-W-61-T-0228
๕
เครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้อหลัง (ม้ านอนยกน ้าหนัก) (Barbell Bench)
6040-W-61-T-0229
๖
แผ่นน ้าหนัก 200 กิโลกรัม (Weight Plates 200 Kg.)
6040-W-61-T-0230
๗
ชุดดัมเบลล์ พร้ อมชันวาง
้
(Dumbbell Set and Rask)
6040-W-61-T-0231
๘
ม้ านัง่ บาร์ เบลล์แบบถนอมข้ อมือ (ม้ านัง่ Easy Bar)
6040-W-61-T-0232
(Preacher Curl Weight Bench)
๙
เครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้อหลังส่วนล่าง (45 Degree Back–Extension)
6040-W-61-T-0233
๑๐ เครื่ องบริ หารด้ วยสายเคเบิ ้ลแบบดึง (Cable Crossover)
6040-W-61-T-0234
๑๑ เครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้อหลังส่วนปี ก (Lat Pulldown)
6040-W-61-T-0235
๑๒ ม้ านัง่ อเนกประสงค์ (Incline - Flat - Decline Utility Weight Bench)
6040-W-61-T-0236
๑๓ บาร์ ยาว 7 ฟุต (7 Foot Olympic Barbell with Collars)
6040-W-61-T-0237

๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑

ดัมเบลล์ 1–10 กก. พร้ อมชันวาง
้
(Dumbbell Set 1-10 Kg. and rack) 6040-W-61-T-0238
ม้ าเอียงโค้ งฝึ กกล้ ามเนื ้อท้ อง (Declined Curved Bench)
6040-W-61-T-0239
ชุดบาร์ เบลล์โอลิมปิ ก พร้ อมเก้ าอี ้ยก รวมแผ่นน ้าหนักไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก. 6040-W-61-T-0240
(Olympic Weight Bench and not less than 150 Kg. Weight Set)
อุปกรณ์ยืดกล้ ามเนื ้อ (Stretch Machine)
6040-W-61-T-0241
จักรยานนัง่ ตรง (Upright Exercise Bike)
6040-W-61-T-0242
จักรยานนัง่ พิง (Recumbent Exercise Bike)
6040-W-61-T-0243
เครื่ องเดินวงรี (Elliptical)
6040-W-61-T-0244
ชุดฝึ กกล้ ามเนื ้อรวม 6 สถานี (6 station Multi Gym)
6040-W-61-T-0245

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ ในระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื ้อขายทัว่ ไป
๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ ในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ผนวก ก บัญชีรายละเอียดเครื่ องออกกาลังกาย จานวน ๒๑ รายการ pdf.
๑.๘ ผนวก ข บัญชีรายละเอียดการส่งมอบเครื่ องออกกาลังกาย pdf.
๑.๙ ผนวก ค บัญชีจดั การฝึ กอบรมและสาธิตการใช้ งานอุปกรณ์ให้ กบั หน่วยใช้ pdf.
๒. คุณสมบัติของผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๒.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้
้ วย
๒.๖ มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็ นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๒.๘ ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต สาหรับสิง่ ของ
ที่ทางราชการต้ องการซื ้อในครัง้ นี ้
๒.๑๕ ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ยื่นข้ อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้ า” ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้ า
จะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้ อเสนอให้ ยื่นข้ อเสนอ
ในนาม “กิจการร่วมค้ า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานของผู้ร่วมค้ ามาใช้
แสดงเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละ
นิติบุคคลที่เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดราย
หนึง่ เป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ ายื่นข้ อเสนอกับ กองทัพภาคที่ ๓ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่น
ข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงาน ของ
ผู้ร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้

ทังนี
้ ้ “กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จด
ทะเบียนเป็ นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ ากระทรวงพาณิชย์
๓. หลักฐานการยื่นข้ อเสนอ
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็ น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้นส่วนสามัญหรื อห้ างหุ้นส่วนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(ข) บริ ษัทจากัดหรื อบริ ษัทมหาชนจากัด ให้ ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ ามี) และบัญชีผ้ ถู ือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ ามี) พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(ค) สาเนาหนังสือรับรองตราประทับ(กรณีที่ตราประทับมีผลต่อการกระทานิติกรรม)
ที่มีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน กรณีที่หนังสือรับรองตราประทับไม่มีผลต่อการกระทานิติกรรม หาก กองทัพภาคที่ ๓
มีความประสงค์ที่จะดาเนินการตรวจสอบหนังสือดังกล่าวไม่วา่ กรณีใดๆ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องนามาให้ ภายใน ๓ วัน
นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ ง
(๒) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นนั ้ สาเนาข้ อตกลงที่แสดงถึงการเข้ าเป็ นหุ้นส่วน (ถ้ ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็ นหุ้นส่วน หรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็ นหุ้นส่วนที่มิได้ ถือสัญชาติไทย พร้ อมทังรั้ บรอง
สาเนาถูกต้ อง
(๓) ในกรณีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอร่ วมกันในฐานะเป็ นผู้ร่วมค้ า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้ าร่วมค้ า และเอกสารตามที่ระบุไว้ ใน (๑) หรื อ (๒) ของผู้ร่วมค้ า แล้ วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ องและ
ประทับตรา กรณีเป็ นบุคคลธรรมดาให้ ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีพร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๔.๒) สาหรับผู้ประกอบการประเภทร้ านค้ าจะต้ องมีสาเนาหนังสือจดทะเบียน
พาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)

ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้ วน ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้ อ
๑.๖ (๑) ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่ างน้ อยต้ องมีเอกสารดังต่ อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอมอบอานาจให้ บุคคลอื่นกระทาการแทนให้ แนบหนังสือมอบ
อานาจซึง่ ติดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทังนี
้ ้
หากผู้รับมอบอานาจเป็ นบุคคลธรรมดาต้ องเป็ นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้ วเท่านัน้
(๒) แคตตาล็อกและ/หรื อแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่ องออกกาลังกาย
จานวน ๒๑ รายการ ตามข้ อ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้ อ ๕
(๔) กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอเป็ นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต สาหรับสิ่งของ
ที่ทางราชการต้ องการซื ้อในครัง้ นี ้ จะต้ องยื่นสาเนาหนังสือแต่งตังให้
้ เป็ นผู้แทนจาหน่ายสิ่งของที่ทางราชการ
ต้ องการซื ้อ ซึง่ ออกให้ โดยผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาด้ วย
(๕) หนังสือแสดงรายละเอียดประเทศผู้ผลิต โดยระบุชื่อประเทศผู้ผลิตพัสดุเพียงประเทศ
เดียวในแต่ละรายการ รวมทังให้
้ ระบุชื่อ บริ ษัท ห้ าง ร้ าน ผู้ผลิต ยี่ห้อ รุ่น และตราเครื่ องหมาย (ถ้ ามี) ด้ วย
(๖) หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรื อผู้แทนจาหน่ายว่าจะมีการสนับสนุนชิ ้นส่วนอะไหล่เป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี
(๗) หนังสือรับรองว่าผู้ขายต้ องจัดให้ มีการฝึ กอบรมและสาธิตการใช้ งาน การปรนนิบตั ิ
บารุง เครื่ องออกกาลังกาย ทัง้ ๒๑ รายการ รวมทังชี
้ ้แจงการปฏิบตั ิกรณีเครื่ องออกกาลังกายชารุดให้ กบั หน่วยใช้
เพื่อการใช้ งานอย่างถูกต้ อง โดยผู้ขายต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการทังสิ
้ ้น
(๘) หนังสือรับรองการพ่นสีปอ้ งกันสนิมและรอยขูดขีดด้ วยสีพาวเดอร์ โค้ ท (Powder
Coating ) ของโครงสร้ างส่วนที่เป็ นเหล็ก จากผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯรายละเอียด
รายการมีดงั นี ้
-บาร์ โหน (Power Tower Station),
-เครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้ออเนกประสงค์ (Smith Machine) ,
-ม้ านัง่ Sit Up (Sit Up Bench) ,
-เครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้อหลัง (ม้ านอนยกน ้าหนัก) (Barbell Bench) ,
-ชุดดัมเบลล์ พร้ อมชันวาง
้ ( Dumbbell Set and Rask ) ( รับรองเฉพาะชันวาง
้
ชุดดัมเบลล์ ),
-ม้ านัง่ บาร์ เบลล์แบบถนอมข้ อมือ (ม้ านัง่ Easy Bar) (Preacher Curl Weight Bench),
-เครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้อหลังส่วนล่าง (45 Degree Back–Extension),
-เครื่ องบริ หารด้ วยสายเคเบิ ้ลแบบดึง (Cable Crossover),

-เครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้อหลังส่วนปี ก (Lat Pulldown) ,
-ม้ านัง่ อเนกประสงค์ (Incline - Flat - Decline Utility Weight Bench) ,
-ดัมเบลล์ 1–10 กก. พร้ อมชันวาง
้
(Dumbbell Set 1-10 Kg.and rack)
(รับรองเฉพาะชันวางดั
้
มเบลล์),
-ม้ าเอียงโค้ งฝึ กกล้ ามเนื ้อท้ อง (Declined Curved Bench) ,
-ชุดบาร์ เบลล์โอลิมปิ ก พร้ อมเก้ าอี ้ยก รวมแผ่นน ้าหนักไม่น้อยกว่า 150 กก.
(Olympic Weight Bench and not less than 150 Kg. Weight Set) ,
-อุปกรณ์ยืดกล้ ามเนื ้อ (Stretch Machine) ,
-ชุดฝึ กกล้ ามเนื ้อรวม 6 สถานี (6 station Multi Gym)
(๙) หนังสือรับรองการชุบโครเมียม จากผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ รายละเอียดรายการมีดงั นี ้
-การชุบโครเมียมของแกนเหล็ก
รายการแกนบาร์ เบลล์แบบถนอมข้ อมือ (แกน Easy Bar) (EZ Curl Bar)
-การชุบโครเมียมของแกนดัมเบลล์
รายการชุดดัมเบลล์ พร้ อมชันวาง
้
(Dumbbell Set and Rask)
-การชุบโครเมียมของแกนรางประคองแผ่ นนา้ หนัก
รายการเครื่ องบริ หารด้ วยสายเคเบิ ้ลแบบดึง (Cable Crossover)
-การชุบโครเมียมของบาร์
รายการบาร์ ยาว 7 ฟุต (7 Foot Olympic Barbell with Collars)
-การชุบโครเมียมของดัมเบลล์
รายการดัมเบลล์ 1–10 กก. พร้ อมชันวาง
้ (Dumbbell Set 1-10 Kg.and rack)
(๑๐) หนังสือรับรอง รายการเครื่ องบริ หารกล้ ามเนื ้ออเนกประสงค์ (Smith Machine) โดย
ให้ มีหนังสือรับรอง เสาเคลื่อนแกนรางประคองนา้ หนักทัง้ สองข้ าง ทาจากเหล็กผ่ านกระบวน การชุบฮาร์ ด
โครม ( Hard chrome plating ) จากผู้ผลิต หรื อหน่วยงาน หรื อสถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการฯ
(๑๑) หนังสือรับรองรายการจักรยานนัง่ ตรง (Upright Exercise Bike) , จักรยานนัง่ พิง
(Recumbent Exercise Bike) และเครื่ องเดินวงรี (Elliptical) โดยให้ มีหนังสือรับรอง ตัวเครื่องสามารถรับ
นา้ หนักผู้ใช้ งานไม่ น้อยกว่ า ๑๕๐ กิโลกรัม จากผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
(๑๒) หนังสือรับรองมาตรฐานระบบการบริ หารงานคุณภาพสาหรับองค์กร ที่มีความ
รับผิดชอบ ตังแต่
้ การออกแบบ การผลิต การติดตัง้ และการบริ การ ตามมาตรฐาน ISO 9001

(๑๓) หนังสือรับรองคุณภาพเครื่ องออกกาลังกายประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาซื ้อใน
ครัง้ นี ้ ซึง่ เป็ นหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชน ที่กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือได้ โดยผู้ยื่นเสนอราคา ต้ อง
รับผิดชอบในการนาหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนดังกล่าว มาร่วมทดสอบคุณภาพเครื่ องออกกาลังกายตาม
วัตถุประสงค์ของทางราชการ ซึง่ เป็ นไปตามคุณลักษณะเฉพาะสิง่ อุปกรณ์หรื อแบบรูปรายการละเอียดกาหนด
โดยผู้ยื่นข้ อเสนอราคาจะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
(๑๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอราคาต้ องมีหนังสือแสดงการรับประกันอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ ้นกับผู้เล่นอันเกิด
จากสาเหตุความบกพร่องชารุดของเครื่ องอุปกรณ์ออกกาลังกายวงเงินประกันรวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
( สิบล้ านบาทถ้ วน ) และชดใช้ คา่ เสียหายบาดเจ็บไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ( หนึง่ แสนบาทถ้ วน ) ต่อครัง้ ตลอด
ระยะเวลาประกันเป็ นระยะเวลา ๒ ปี โดยให้ นาเอกสารการรับประกันดังกล่าวมาแสดงในวันยื่นข้ อเสนอและเสนอ
ราคาหากเป็ นภาษาต่างประเทศให้ แปลเป็ นภาษาไทยพร้ อมให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญการแปลที่มีใบอนุญาตรับรองเอกสาร
(๑๕) เอกสารของผู้ยื่นข้ อเสนอ หากเป็ นภาษาต่างประเทศจะต้ องแปลเป็ นภาษาไทยให้
ถูกต้ องครบถ้ วน โดยให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ได้
ขึ ้นทะเบียนเป็ นผู้เชี่ยวชาญของสานักงานศาลยุติธรรมพร้ อมลงนามรับรองการแปล โดยระบุหมายเลขทะเบียน
ผู้เชี่ยวชาญของสานักงานศาลยุติธรรมที่ได้ ขึ ้นทะเบียนไว้ ให้ ปรากฏด้ วยและให้ แนบสาเนาหนังสือรับขึ ้นทะเบียน
เป็ นผู้เชี่ยวชาญกับสาเนาบัตรประจาตัวผู้เชี่ ยวชาญด้ วย
(๑๖) การรับรองเอกสารทีท่ าในต่างประเทศให้ ถือปฏิบตั ิตามแนวทางปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงการต่างประเทศว่าด้ วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙
(ก) เอกสารดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากเจ้ าหน้ าที่สถานทูตหรื อสถานกงสุล
ของต่างประเทศในไทยและผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจึงจะถือว่าเป็ นเอกสารที่ถกู ต้ อง หรื อ
(ข) เอกสารดังกล่าวจะต้ องผ่านการรับรองจากเจ้ าหน้ าที่สถานทูตหรื อสถานกงสุลของไทย
ที่มีเขตอาณาในประเทศนันๆ
้ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็ นเอกสารที่ถกู ต้ อง
(๑๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที
้
่ได้ ยื่นพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ าง
ภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทังนี
้ ้ เมื่อผู้ยื่นข้ อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้ วน
ถูกต้ องแล้ ว ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้ างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖ (๒)
ให้ โดยผู้ยื่นข้ อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิ
้ ้น และจะต้ อง
กรอกข้ อความให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน พร้ อมทังหลั
้ กฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
ต้ องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้ เสนอราคาเป็ นเงินบาท และเสนอราคาได้ เพียงครัง้ เดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรื อราคาต่อหน่วย และหรื อต่อรายการ ตามเงือ่ นไขที่ระบุไว้ ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ ราคารวมที่เสนอจะต้ องตรงกันทังตั
้ วเลขและตัวหนังสือ ถ้ าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ ถือ
ตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทังสิ
้ ้นซึง่ รวมค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ทังปวงไว้
้
แล้ ว จนกระทัง่ ส่งมอบพัสดุให้ ณ หน่วยใช้ ในพื ้นที่รายละเอียดตามผนวก ข. ที่แนบ
พร้ อมไปติดตังให้
้ สามารถใช้ งานได้ เป็ นอย่างดี ณ หน่วยใช้ จานวน ๗๖ หน่วย หากระหว่างการนาส่งและติดตัง้
อุปกรณ์เกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์ที่นาส่ง และ/หรื อสถานที่สง่ มอบ/สถานที่ติดตังของทางราชการ
้
ผู้ขาย
จะต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยต่างๆ ที่เกิดขึ ้นทังสิ
้ ้น
ราคาที่เสนอจะต้ องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตังแต่
้ วนั เสนอราคาโดย
ภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนได้ เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื ้อขาย หรื อวันที่ได้ รับหนังสือแจ้ งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให้ สง่ มอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งแคตตาล็อก และหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่ องออก
กาลังกาย จานวน ๒๑ รายการ ของ กองทัพบก ไปพร้ อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี ้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะยึดไว้ เป็ นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้ พิจารณา หากเป็ นสาเนารูปถ่ายจะต้ องรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยผู้มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องนาต้ นฉบับมาให้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
ห้ ามมิให้ ผ้ ยู ่ นื ข้ อเสนอสาเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียด
จากต้ นฉบับของทางราชการที่แนบท้ ายเอกสารประกวดราคาซือ้ มายื่นเป็ นเอกสารของผู้ย่ นื ข้ อเสนอ
๔.๕ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๒๑ รายการ ตามผนวก ก. ที่แนบ
และ/หรื อรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ กาหนด โดยลงลายมือ
ผู้ยื่นข้ อเสนอพร้ อมประทับตรา (ถ้ ามี) กากับในเอกสารด้ วย พร้ อมสรุปจานวนเอกสารที่จดั ส่งหรื อนามาแสดง
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้ อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ ในการตรวจทดลองหรื อประกอบการพิจารณา ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. ณ แหล่งสมาคม กองพันสรรพาวุธ
กระสุนที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตาบลอรัญญิก อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
สาหรับตัวอย่างของพัสดุที่สง่ มอบนันผู
้ ้ ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งมอบในสภาพที่เรี ยบร้ อย และต้ องทา
เครื่ องหมาย ผูกป้าย เขียนชื่อ บริ ษัท ห้ าง ร้ าน ติดไว้ ให้ ชดั เจนหากพ้ นกาหนดเวลาแล้ ว กองทัพภาคที่ ๓ จะไม่รับ
ของตัวอย่างดังกล่าวโดยเด็ดขาด ทังนี
้ ้กองทัพภาคที่ ๓ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ตวั อย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้ แล้ ว กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้ แก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอ
การตรวจทดลองตัวอย่างของพัสดุจะใช้ เครื่ องมือทดสอบของทางราชการเท่านัน้ ในกรณีที่
จาเป็ นต้ องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเองทังสิ
้ ้น

ผู้มายื่นตัวอย่างของพัสดุ ต้ องแสดงหลักฐานการมอบอานาจว่าเป็ นผู้แทนผู้ยื่นข้ อเสนอ (กรณี
ผู้ยื่นฯ มิได้ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน) โดยให้ ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้มอบอานาจ และผู้รับ
มอบอานาจ พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ องด้ วย
ทังนี
้ ้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ ้นแก่ตวั อย่าง
ดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรื อไม่ใช้ แล้ ว กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้ แก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้ อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให้ ถี่ถ้วนและเข้ าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทงหมดเสี
ั้
ยก่อนที่จะตกลงยื่นข้ อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื ้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์เป็ นเกณฑ์
เมื่อพ้ นกาหนดเวลายื่นข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้ อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้ วน
ถูกต้ อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้ วจึงส่งข้ อมูล (Upload) เพื่อเป็ นการ
เสนอราคาให้ แก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอแต่ละรายว่า เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น ตามข้ อ
๑.๕ (๑) หรื อไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรื อในขณะที่
มีการพิจารณาข้ อเสนอ มีผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายใดกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมตามข้ อ ๑.๕
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันออกจากการเป็
้
นผู้ยื่นข้ อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา
ลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอดังกล่าวเป็ นผู้ทิ ้งงาน เว้ นแต่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้ อเสนอ
รายนันมิ
้ ใช่เป็ นผู้ริเริ่ มให้ มีการกระทาดังกล่าวและได้ ให้ ความร่วมมือเป็ นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิ ดังนี ้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้ องเป็ นราคาที่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ ามี) รวม
ค่าใช้ จ่ายทังปวงไว้
้
ด้วยแล้ ว

(๓) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้ อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้ วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องศึกษาและทาความเข้ าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔.๑๑ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายที่ได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้ องจัดทาบัญชีรายละเอียดราคาต่อหน่วยและราคารวมของเครื่ องออกกาลังกาย จานวน ๒๑ รายการ ตาม
ผนวก ก. ที่แนบท้ ายเอกสารประกวดราคาฯ โดยราคารวมของแต่ละรายการรวมกัน จะต้ องไม่สงู กว่าราคารวมที่
ได้ เสนอราคาไว้ ในวันยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ยื่นเสนอราคา
ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้ อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ จานวน ๑,๕๘๑,๖๕๙.๐๐ บาท
(หนึง่ ล้ านห้ าแสนแปดหมื่นหนึง่ พันหกร้ อยห้ าสิบเก้ าบาทถ้ วน)
๕.๑ เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อ ดราฟท์
นันช
้ าระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันที่ยื่นข้ อเสนอ หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริ ษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนาเช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารสัง่ จ่ายหรื อพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อหนังสือค ้า
ประกันของบริ ษัทเงินทุนหรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็ นหลักประกันการเสนอราคาจะต้ องส่งต้ นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกต้ องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ยื่นข้ อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ประสงค์จะใช้ หนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็ นหลักประกันการเสนอราคา ให้ ระบุชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในหนังสือค ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ให้ ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้ าดังกล่าว เป็ น
ผู้ยื่นข้ อเสนอ

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ให้ ระบุชื่อผู้เข้ าร่วมค้ ารายที่สญ
ั ญา
ร่วมค้ ากาหนดให้ เป็ นผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอ
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียน
เป็ นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้ อนี ้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอหรื อ
ผู้ค ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้ พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรี ยบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่คดั เลือกไว้ ซงึ่ เสนอราคาต่าสุดหรื อได้
คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้ คืนได้ ตอ่ เมื่อได้ ทาสัญญาหรื อข้ อตกลง หรื อผู้ยื่นข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพัน
แล้ ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิทธิ์ในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ
กรณีใช้ หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้ อเสนอ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดมีคณ
ุ สมบัติไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๒ หรื อยื่นหลักฐานการยื่น
ข้ อเสนอไม่ถกู ต้ อง หรื อไม่ครบถ้ วนตามข้ อ ๓ หรื อยื่นข้ อเสนอไม่ถกู ต้ องตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้ วน หรื อเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ กาหนดไว้ ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนันไม่
้ มีผลทาให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบต่อผู้ยื่น
ข้ อเสนอรายอื่น หรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้ อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ้ ยู ื่นข้ อเสนอ
รายนัน้
๖.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้ อเสนอของผู้ยื่นข้ อเสนอโดยไม่
มีการผ่อนผัน ในกรณีดงั ต่อไปนี ้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันในบั
้ ญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ หรื อบัญชีรายชื่อผู้ซื ้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้ อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้ เกิดความได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบแก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิ ธิให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอชี ้แจง
ข้ อเท็จจริ งเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิ ธิที่จะไม่รับข้ อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หาก
ข้ อเท็จจริ งดังกล่าวไม่เหมาะสมหรื อไม่ถกู ต้ อง
๖.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ทรงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรื อราคาหนึง่ ราคา
ใด หรื อราคาที่เสนอทังหมดก็
้
ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื ้อในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึง่ รายการใด
หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื ้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทังนี
้ ้ เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการเป็ นสาคัญ และให้ ถือว่าการตัดสินของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เป็ นเด็ดขาด ผู้
ยื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่าย หรื อค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทังกองทั
้
พบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้ อเสนอเป็ นผู้ทิ ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการ
คัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ วา่ การยื่นข้ อเสนอกระทาการโดยไม่สจุ ริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ น
เท็จ หรื อใช้ ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้ น
ในกรณีที่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ วา่ ไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะให้ ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอนันชี
้ ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้ เชื่อได้ วา่ ผู้ยื่นข้ อเสนอ
สามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ เสร็ จสมบูรณ์ หากคาชี ้แจงไม่เป็ นที่รับฟั งได้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสทิ ธิที่จะไม่รับข้ อเสนอหรื อไม่รับราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนัน้ ทังนี
้ ้ ผู้ยื่น
ข้ อเสนอดังกล่าวไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายหรื อค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรื อที่ได้ รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
หรื อสมยอมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๗. การทาสัญญาซือ้ ขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วนั ที่ทาข้ อตกลงซื ้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจัดทาข้ อตกลงเป็ น
หนังสือแทนการทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้ อ ๑.๓ ก็ได้
๗.๒ ในกรณีที่ผ้ ชู นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิง่ ของได้ ครบถ้ วน
ภายใน ๕ วันทาการ หรื อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ตามข้ อ
๗.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้ องทาสัญญาซื ้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรื อทา
ข้ อตกลงเป็ นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ ง และจะต้ องวาง
หลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้ อยละ ๕ ของราคาค่าสิง่ ของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ ยึดถือไว้ ในขณะทาสัญญา โดยใช้ หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรื อดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็ นเช็คหรื อดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์นนั ้
ชาระต่อเจ้ าหน้ าที่ในวันทาสัญญา หรื อก่อนวันนันไม่
้ เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒) หรื อจะเป็ นหนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค ้าประกันของบริ ษัทเงินทุน หรื อบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริ ษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามตัวอย่างหนังสือค ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้ อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผ้ ชู นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้ นจากข้ อผูกพันตามสัญญาซื ้อขายแล้ ว
หลักประกันนี ้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื ้อซึง่ กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ ได้ รับมอบไว้ แล้ ว
๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจ่ายค่าสิง่ ของซึง่ ได้ รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ ากร
อื่นๆ และค่าใช้ จ่ายทังปวงแล้
้
วให้ แก่ผ้ ยู ื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ สง่ มอบสิง่ ของได้
ครบถ้ วนตามสัญญาซื ้อขายหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสือ และกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้ ตรวจรับมอบสิง่ ของ
ไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซื ้อขายแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ หรื อข้ อตกลงซื ้อ
ขายเป็ นหนังสือ ให้ คิดในอัตราร้ อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ ของที่ยงั ไม่ได้ รับมอบต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่ อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ได้ ทาสัญญาซื ้อขายตามแบบดังระบุในข้ อ ๑.๓ หรือ
ทาข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ แล้ วแต่กรณี จะต้ องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิง่ ของที่ซื ้อขายที่เกิดขึ ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้ รับมอบสิง่ ของ โดยต้ องรี บ
จัดการซ่อมแซมแก้ ไขให้ ใช้ การได้ ดีดงั เดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้ รับแจ้ งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้ อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้ อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื ้อครัง้ นี ้ ได้ มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ.
๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้ รับอนุมตั ิเงิน
ค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้ วเท่านัน้

๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้ คดั เลือกผู้ยื่นข้ อเสนอรายใดให้ เป็ นผู้ขาย และได้
ตกลงซื ้อสิง่ ของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ ว ถ้ าผู้ขายจะต้ องสัง่ หรื อนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ ามาจาก
ต่างประเทศและของนันต้
้ องนาเข้ ามาโดยทางเรื อในเส้ นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้ บริ การรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ เป็ นผู้ขายจะต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่า
ด้ วยการส่งเสริ มการพาณิชยนาวี ดังนี ้
(๑) แจ้ งการสัง่ หรื อนาสิง่ ของที่ซื ้อขายดังกล่าวเข้ ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้ าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ ขู ายสัง่ หรื อซื ้อของจากต่างประเทศ เว้ นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้ สงิ่ ของที่ซื ้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสทิ ธิเช่นเดียวกับ
เรื อไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้ บรรทุกสิง่ ของนันโดยเรื
้
ออื่น
ที่มิใช่เรื อไทย ซึง่ จะต้ องได้ รับอนุญาตเช่นนันก่
้ อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้ นให้ บรรทุกโดยเรื ออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผู้ขายจะต้ องรับผิดตามกฎหมายว่าด้ วยการ
ส่งเสริ มการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้ คดั เลือกแล้ ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อ
ข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ ในข้ อ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะริ บหลักประกัน
การยื่นข้ อเสนอ หรื อเรี ยกร้ องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกันการยื่นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้ องให้ ชดใช้
ความเสียหายอื่น (ถ้ ามี) รวมทังจะพิ
้ จารณาให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ าง
และการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดใน
แบบสัญญาหรื อข้ อตกลงซื ้อเป็ นหนังสือ ให้ เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้ มีความขัดหรื อแย้ งกัน
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ ถือเป็ นที่สดุ
และผู้ยื่นข้ อเสนอไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื ้อในกรณีตอ่ ไปนี ้ได้ โดยที่
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะเรี ยกร้ องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไม่ได้
(๑) กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไม่ได้ รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ ในการจัดซื ้อหรื อที่
ได้ รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื ้อครัง้ นี ้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการจัดซื ้อหรื อที่ได้ รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรื อมีสว่ นได้ เสียกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม หรื อสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น หรื อเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคา หรื อส่อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื ้อครัง้ นี ้ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ หรื อกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึง่ ออก
ตามความในกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื ้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื ้อ ผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายต้ องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ กาหนดไว้ โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จตามสัญญาของผู้ยื่น
ข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
ทังนี
้ ้ หากผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้ อเสนอ
หรื อทาสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ ชวั่ คราว
๑๔. ข้ อกาหนดอื่นๆ
๑๔.๑ การส่งมอบพัสดุตามสัญญานี ้ไม่วา่ จะเป็ นการส่งมอบเพียงครัง้ เดียวหรื อส่งมอบหลายครัง้
ผู้ขายจะต้ องแจ้ งกาหนดเวลาส่งมอบแต่ละครัง้ โดยทาเป็ นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้ซื ้อ ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ในวันและเวลาราชการ
๑๔.๒ ในการส่งมอบสิง่ ของตามสัญญา ผู้ขายจะต้ องส่งมอบเครื่ องออกกาลังกายพร้ อมคูม่ ือการ
ใช้ งานและการปรนนิบตั ิบารุงเครื่ องออกกาลังกายทัง้ ๒๑ รายการ เป็ นภาษาไทย สาหรับแจกจ่ายให้ กบั หน่วยใช้
จานวน ๗๖ เล่ม
๑๔.๓ ผู้ขายต้ องจัดให้ มีการฝึ กอบรมและสาธิตการใช้ งานการปรนนิบตั ิบารุงเครื่ องออกกาลังกาย
ทัง้ ๒๑ รายการ รวมทังชี
้ ้แจงการปฏิบตั ิกรณีเครื่ องออกกาลังกายชารุดให้ กบั หน่วยใช้ ทุกหน่วยอย่างเพียงพอ
พร้ อมทังแจกจ่
้
ายแผ่น CD สาธิตการติดตังเครื
้ ่ องออกกาลังกาย ทัง้ ๒๑ รายการ โดยจัดให้ มีการฝึ กอบรม ณ
แหล่งสมาคม กองพันสรรพาวุธกระสุนที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ตาบลอรัญญิก
อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการทังสิ
้ ้น รายละเอียดการจัด
ฝึ กอบรม ตามผนวก ค ที่แนบ ทังนี
้ ้ ผู้ขายจะต้ องแจ้ งกาหนดวันฝึ กอบรมการใช้ งานเป็ นหนังสือนาไปยื่นต่อผู้
ซื ้อ ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ก่อนการส่งมอบสิง่ ของให้ กบั ทางราชการด้ วย
๑๔.๔ ผู้ขายต้ องจัดให้ มีการฝึ กอบรมและสาธิตการใช้ งาน,การปรนนิบตั ิบารุง, ชี ้แจงการปฏิบตั ิ
กรณีเครื่ องออกกาลังกายชารุด พร้ อมทังแจกจ่
้
ายแผ่น CD สาธิตการติดตังเครื
้ ่ องออกกาลังกายทัง้ ๒๑ รายการ
ให้ กบั หน่วยใช้ ทกุ หน่วยอย่างเพียงพอ สาหรับการฝึ กอบรมและสาธิตการใช้ งานให้ จดั เป็ นส่วนรวม ณ พืน้ ที่
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ โดยผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินการทังสิ
้ ้น รายละเอียดการ
จัดฝึ กอบรม ตามผนวก ค ที่แนบ ทังนี
้ ้ ผู้ขายจะต้ องแจ้ งกาหนดวันฝึ กอบรมการใช้ งานเป็ นหนังสือนาไปยื่นต่อ
ผู้ซื ้อ ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ก่อนการส่งมอบสิง่ ของให้ กบั ทางราชการด้ วย
๑๔.๕ ผู้ขายจะต้ องระบุเลขที่สญ
ั ญาซื ้อขาย พร้ อมทัง้ วัน เดือน ปี และชื่อบริ ษัท ห้ าง ร้ าน ที่เป็ น
ผู้ขาย ไว้ ที่สงิ่ ของที่สง่ มอบ ทุกภาชนะบรรจุหรื อเครื่ องรัดหีบห่อ และต้ องจัดทาแผ่น ป้ายทะเบียนสินทรัพย์โดยใช้
อักษร TH SarabunPSK ติดไว้ ที่สงิ่ ของที่มอบทุกเครื่ อง ในบริ เวณที่เห็นเด่นชัด

สาหรับการระบุข้อความในแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ดงั นี ้
(๑) รูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์
ป้ายทะเบียนสินทรัพย์
ชื่อสิง่ อุปกรณ์
รหัสศูนย์ต้นทุน
หมายเลขสินทรัพย์/ลาดับ
หมายเลขประจา
สายยุทธบริ การ
เอกสารอ้ างอิง

……………………………………..
๐๒๐๐๔๐๐๐๓๒
……………………………………..
……………………………………..
สก.
ระบุสญ
ั ญา/ใบสัง่
พร้ อมทัง้ วัน เดือน ปี และชื่อบริ ษัท/
ห้ าง/ร้ าน
ที่เป็ นผู้ขาย

(๒) ระบุชื่อสิง่ อุปกรณ์ ตามรายการลาดับที่ ๑ – ๒๑ ตามผนวก ก. ที่แนบ
(๓) แผ่นป้ายทาด้ วยสติ๊กเกอร์ พลาสติกพื ้นหลังสีขาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีดา
(๔) ขนาดแผ่นป้าย กว้ าง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร กรณีสงิ่ ของส่งมอบมีขนาดเล็กให้
ปรับลดขนาดแผ่นป้ายและตัวอักษรลงตามความเหมาะสม
๑๔.๖ ในกรณีที่มีการส่งของตัวอย่างเพื่อทดสอบหรื อทดลอง ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องส่งมอบของตัวอย่าง
ในสภาพที่เรี ยบร้ อยมายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันเวลาและบริ เวณสถานที่
ที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๔.๕ หากพ้ นกาหนดเวลายื่นสิ่งของตัวอย่างแล้ ว กองทัพภาคที่ ๓ จะไม่รับเอกสารหลักฐาน และ
สิง่ ของตัวอย่างโดยเด็ดขาด
๑๔.๗ กรณีที่คาแปลเอกสารที่เป็ นภาษาไทยกับต้ นฉบับที่เป็ นภาษาต่างประเทศมีข้อความขัดแย้ งกัน
กองทัพภาคที่ ๓ จะถือเอาภาษาไทยเป็ นหลักในการพิจารณา ซึง่ ข้ อความภาษาไทยนี ้จะใช้ เป็ นหลักในการทาสัญญา
ด้ วย และหากกองทัพภาคที่ ๓ พิจารณาแล้ วเห็นว่ากรณีคาแปลภาษาไทยที่ขดั แย้ งกับภาษาต่างประเทศนี ้ ก่อให้ เกิด
การได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ ชดั กองทัพภาคที่ ๓ จะถือว่าเป็ นการปฏิบตั ิที่ผิดเงื่อนไข
ซึง่ อาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้ อเสนอรายนันก็
้ ได้
๑๔.๘ กองทัพภาคที่ ๓ จะทาการทดสอบและทดลองสิง่ ของที่สง่ มอบให้ ในสัญญาตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิง่ อุปกรณ์ของทางราชการ ตามข้ อ ๑.๑ โดยละเอียดอีกครัง้ หนึง่ ก่อนจะรับสิง่ ของไว้ ใช้ ราชการทังนี
้ ้
ค่าใช้ จ่ายตลอดจนค่าเสียหายที่อาจเกิดขึ ้นแก่เครื่ องออกกาลังกายของทางราชการและหรื อบุคคลในขันตอนการ
้
ตรวจทดสอบคุณภาพสิง่ ของตามสัญญา ผู้ขายจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ทงสิ
ั ้ ้น

๑๔.๙ ผู้ขายจะต้ องจัดให้ มีช่างมาให้ บริ การและเข้ ามาตรวจสภาพเครื่ องออกกาลังกายภายหลังจากที่
ได้ รับแจ้ งให้ มาดาเนินการซ่อมแซมจากผู้ซื ้อหรื อหน่วยใช้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ วันทาการ ( ๗๒ ชัว่ โมง ) ทังนี
้ ้
เพื่อให้ เครื่ องออกกาลังกายสามารถใช้ งานได้ ดีโดยเร็ ว
๑๔.๑๐ หากมีเครื่ องออกกาลังกายเกิดชารุดเสียหาย เนื่องจากการใช้ งานปกติหรื อ จากการผลิตทังอยู
้ ่
ในระยะเวลารับประกันและนอกเหนือจากระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะดาเนินการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ ที่เสียหาย
หรื อเปลีย่ นใหม่ เพื่อให้ เครื่ องออกกาลังกายสามารถใช้ งานได้ ดีโดยเร็ ว หากต้ องใช้ ระยะเวลาในการซ่อมแซมเกิน
๗ วันทาการ ทางผู้ขายจะต้ องนาเครื่ องออกกาลังกาย ในกลุ่มเดียวกันหรื อ เทียบเท่า ในระดับเดิมมาทดแทน
ระหว่างการซ่อมแซม โดยไม่คิดค่าใช้ จ่ายใด ๆ กับผู้ซื ้อทังสิ
้ ้นรวมทังกรณี
้ อุปกรณ์ที่นามาทดแทนเกิดการชารุด
เนื่องจากการใช้ งานตามปกติ
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
มีนาคม ๒๕๖๑

