
 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
                          ดว้ยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) 

-------------------------------------------- 
                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อใน
การประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๒๕,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันสองรอ้ย
บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
                  - ยางรถยนต์ชนิดต่าง ๆ  จ านวน ๒๐ รายการ 
                  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดงัต่อไปนี ้
                  ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                  ๒. ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
                  ๓. ไม่อยู่ระหวา่งเลกิกิจการ 
                  ๔. ไม่เปน็บุคคลซึง่อยู่ระหวา่งถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชัว่คราว เนื่องจากเป็นผูท้ีไ่ม่ผ่านเกณฑ์การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                  ๕. ไม่เปน็บุคคลซึ่งถกูระบชุือ่ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจง้เวียนชื่อใหเ้ป็นผู้ทิง้งาน
ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิตบิุคคลที่ผู้ทิง้งานเปน็
หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนั้นด้วย 
                  ๖. มีคณุสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                  ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและต้องมีผลงานประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๕๖๐,๐๐๐.-บาท 
(สี่ล้านห้าแสนหกหมื่นบาทถว้น) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกับหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงาน
เอกชนที ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 
                  ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทพับก 
โดย กองทัพภาคที ่๓  ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอนัเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสค์รั้งนี ้
                  ๙. ไม่เป็นผู้ไดร้ับเอกสิทธิ์หรอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิค์วามคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                  ๑๐. ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                  ๑๑. แบบรูปรายการหรือคณุลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก 

( ร่าง ) 



                  ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องเป็นผู้แทนจ าหน่าย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ผู้แทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือที่ตัวแทนจ าหน่ายแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจ าหน่าย ซึ่งออกให้โดยตรง
จากผู้ผลิตให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ แสดงในวันยื่นพร้อมส าเนาแนบในเอกสารยื่นข้อเสนอ 
                  ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องจัดให้มีบริการเปลี่ยนยางที่ซื้อขายให้กับทาง
ราชการให้กับหน่วยทหารที่ได้รับการแจกจ่ายยางนั้น ณ พ้ืนที่ในจังหวัดที่หน่วยทหารนั้นตั้งอยู่โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าหนังสือรับรองการให้บริการจากศูนย์บริการยางในจังหวัดพ้ืนที่    
ที่หน่วยทหารในกองทัพภาคที่ ๓ ตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า ๕ จังหวัด ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งสถานที่ ที่ให้บริการไว้
ในแบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซือ้ดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ มาประกอบเป็นหลักฐานในการ
พิจารณาด้วย 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์ในวนัที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่าน
ทางระบบจดัซือ้จัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกสต์ั้งแตว่ันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เวบ็ไซต ์http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ 
                 อนึ่ง การประกวดราคาฯ ครั้งนี ้หากรายการดังกลา่วไมไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากรัฐบาล จะตอ้งไม่ถือเปน็ข้อผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓ 
  
  
  ประกาศ    ณ    วันที ่           พฤศจกิายน    พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  
 พลตร ี
                                                                 ( อุกฤษฎ์    นตุค าแหง ) 
                                                             รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ท าการแทน 
                                                                       แม่ทัพภาคที่ ๓ 
แผนกพลาธิการ 
 
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และ
เอกสารสว่นที ่๒) ในระบบ e-GP ไดต้ั้งแตว่ันที ่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่ ........................ 

การซื้อยางรถยนต์สายขนส่ง ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๔ 
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 

ลงวันที ่       พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
------------------------------------- 

                  กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓" มี
ความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 
                    - ยางรถยนต์ชนิดต่าง ๆ  จ านวน ๒๐ รายการ 
พัสดุที่จะซือ้นีต้้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยูใ่นสภาพที่จะใช้งาน
ได้ทนัทีและมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อดว้ยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉ์บบันี้ โดยมขี้อแนะน าและขอ้ก าหนด ดงัต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์
                          ๑.๓     สญัญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 
                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลกัประกนัสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผูม้ีผลประโยชนร์่วมกัน 
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ 
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ 
                          ๑.๗    บญัชีรายละเอียดของตวัอย่าง (ผนวก ก.) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เปน็บุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหวา่งเลกิกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรฐัไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูป้ระกอบการตาม
ระเบียบที่รฐัมนตรวี่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศ
ของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เปน็บุคคลซึง่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิ้งงานและไดแ้จ้งเวียนชื่อให้
เป็นผู้ทิง้งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติิบคุคลที่
ผู้ทิ้งงานเปน็หุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มอี านาจในการด าเนนิงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นด้วย 

( ร่าง ) 



                          ๒.๖    มีคณุสมบตัิและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนติิบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และ
ต้องมีผลงานประเภทเดียวกนัในวงเงนิไมน่้อยกว่า ๔,๕๖๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านหา้แสนหกหมืน่บาทถ้วน) 
และเป็นผลงานทีเ่ป็น 
คู่สัญญาโดยตรงกับหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ เชื่อถือ 
                          ๒.๘    ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชนร์่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก ่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท า
การอนัเปน็การขดัขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแตร่ัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกนัเชน่วา่นัน้ 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชกีลาง 
                          ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องเป็นผูแ้ทนจ าหน่าย ที่ไดร้ับการแตง่ตัง้
ให้เป็นผูแ้ทนจ าหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรอืที่ตวัแทนจ าหน่ายแตง่ตัง้ให้เปน็ผูแ้ทนจ าหน่าย ซึง่ออกให้
โดยตรงจากผู้ผลิตให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ แสดงในวันยืน่พร้อมส าเนาแนบในเอกสารยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาจะต้องจัดให้มีบริการเปลี่ยนยางที่ซื้อขายให้กับ
ทางราชการให้กับหนว่ยทหารที่ได้รับการแจกจา่ยยางนัน้ ณ พืน้ที่ในจังหวดัที่หน่วยทหารนั้นตั้งอยูโ่ดย 
ไม่คดิค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิ้น โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าหนังสือรบัรองการให้บริการจากศูนยบ์ริการยางใน
จังหวัดพ้ืนที่ ที่หน่วยทหารใน กองทัพภาคที่ ๓ ตั้งอยู่ไม่น้อยกว่า ๕ จังหวัด ผู้เสนอราคาจะต้องแจ้งสถานที่ 
ที่ให้บริการไว้ในแบบใบยื่นขอ้เสนอ การประกวดราคาซือ้ด้วยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนกิส์ มาประกอบเป็น
หลักฐานในการพิจารณาดว้ย 
                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบิุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนติิบคุคล บญัชีรายชื่อหุน้ส่วนผู้จดัการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมทั้งรบัรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนติิบคุคล หนังสอืบรคิณห์สนธ ิบญัชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม 
(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทัง้รับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล 
ให้ยื่นส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้นัน้ ส าเนาข้อตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุ้นสว่น (ถ้ามี) 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เปน็หุน้ส่วน หรือส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้เป็นหุน้ส่วนที่มไิดถ้ือ
สัญชาตไิทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า 
ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 



                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไมต่้องแนบในรปูแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสาร
ส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต่้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที ่๑ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอืน่กระท าการแทนให้
แนบหนังสือมอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและ
ผู้รับมอบอ านาจ ทัง้นีห้ากผูร้ับมอบอ านาจเปน็บคุคลธรรมดาต้องเปน็ผู้ที่บรรลนุิติภาวะตามกฎหมาย
แล้วเทา่นัน้ 
                                   (๒)    แคตตาล็อกของผู้ยืน่ข้อเสนอ และแบบรปูรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ้ ๔.๔ 
                                   (๓)    หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๕)    ใบเสนอราคา 
                                   (๖)    หนังสือเปน็ผู้แทนจ าหน่าย ที่ได้รบัการแต่งตั้งให้เปน็ผู้แทนจ าหน่าย
จากบริษัทผู้ผลติ หรือที่ตวัแทนจ าหน่ายแต่งตั้งให้เปน็ผูแ้ทนจ าหนา่ย ซึ่งออกให้โดยตรงจากผู้ผลติให้
จ าหน่ายผลติภัณฑ์ แสดงในวันยื่นพรอ้มส าเนาแนบในเอกสารยื่นข้อเสนอ ตามข้อ ๒.๑๑ 
                                   (๗)    หนังสือรับรองการให้มีบริการเปลี่ยนยางทีซ่ื้อขายให้กับทางราชการ
ให้กับหน่วยทหารที่ได้รับการแจกจา่ยยางนัน้ ณ พื้นที่ในจังหวัดที่หน่วยทหารนั้นตัง้อยู่ โดยไมค่ิด
ค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิน้ โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าหนังสือรับรองการให้บริการจากศนูย์บริการยางในจงัหวัด
พ้ืนที่ ที่หน่วยทหารใน กองทัพภาคที่ ๓ ตั้งอยูไ่มน่้อยกว่า ๕ จังหวดั แสดงในวันยืน่พร้อมส าเนาแนบใน
เอกสารยืน่ข้อเสนอ ตามข้อ ๒.๑๒ 
                                   (๘)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไมต่้องแนบในรปูแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ใหโ้ดยผู้ย่ืนข้อเสนอไมต่้องแนบบัญชีเอกสารสว่นที ่๒ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF 
File (Portable Document Format) 
 
 
 
                 ๔.    การเสนอราคา 



                          ๔.๑     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ
ด้วยอิเลก็ทรอนิกสต์ามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี ้โดยไมม่ีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ 
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พรอ้มทั้งหลักฐานแสดงตวัตนและท าการยืนยนัตวัตนของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
และราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบไุว้ท้าย
ใบเสนอราคาใหถู้กต้อง ทั้งนี ้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนังสอื ถา้ตัวเลขและตวัหนงัสือ
ไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเปน็ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง 
ค่าจดทะเบียน และคา่ใช้จ่ายอื่นๆ ทัง้ปวงไวแ้ล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คลังสิ่งอุปกรณ์ สายขนสง่ 
กองพันส่งก าลังและบริการที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต าบลอรญัญกิ 
อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวดัพิษณุโลก 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแตว่ันเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยนืราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามไิด ้
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดร้ับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องสง่แคตตาลอ็ก และรายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ 
กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอเิล็กทรอนิกส ์เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ จะยึดไว้เปน็เอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรอง
ส าเนาถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนติิบคุคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๕     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ๒๐ รายการ 
(ตามบัญชรีายละเอียดของตวัอย่าง ผนวก ก.) โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพรอ้มประทับตรา (ถ้ามี) ก ากบั
ในเอกสารดว้ย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จดัส่งหรือน ามาแสดง ตามบญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที ่........................  ระหว่างเวลา 
....................... น.  ถงึ ....................... น. ณ คลังส่ิงอุปกรณ์ สายขนส่ง กองพันส่งก าลังและบรกิารท่ี ๒๓ 
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวดัพิษณุโลก 
                ทัง้นี ้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะไม่รับผดิชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกดิขึน้แก่
ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสญัญา รายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถ้ี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ทัง้หมดเสียก่อนที่จะ  
ตกลงยืน่ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซือ้อิเล็กทรอนิกส์ 
 
 



                          ๔.๗     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจดัจ้าง
ภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ในวนัที่ ........................  ระหว่างเวลา ...................... น.  ถึง ....................... น. 
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์เปน็เกณฑ์ 
                          เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่ับเอกสารการยื่น
ข้อเสนอและการเสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์
เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผิดชอบ
ตรวจสอบความครบถว้น ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File กอ่นที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้ว
จึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ผ่านทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยืน่
ข้อเสนอรายอืน่ ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่มี
ผลประโยชนร์่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์วา่  
ก่อนหรือในขณะทีม่ีการพิจารณาขอ้เสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขดัขวางการ
แข่งขันอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามกีารกระท าอันเป็นการขดัขวางการ
แข่งขันอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอ 
และกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเปน็ผู้ทิ้งงาน เวน้แต่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเหน็วา่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายนัน้มิใช่เปน็ผู้รเิริ่มใหม้ีการกระท า
ดังกลา่วและได้ใหค้วามร่วมมือเปน็ประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏบิัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ  
(ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทัง้ปวงไว้ดว้ยแลว้ 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา 
ตามวัน เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลว้ไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลกัประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยืน่ขอ้เสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
การจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์โดยใช้หลักประกนัอย่างหนึง่อย่างใดดังตอ่ไปนี ้จ านวน 
๔๕๖,๒๖๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมืน่หกพนัสองรอ้ยหกสิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟทน์ั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวนัที่ยื่นขอ้เสนอ หรือก่อนวนันัน้ไมเ่กิน ๓ วนัท าการ 
                          ๕.๒     หนงัสือค้ าประกันอเิล็กทรอนิกสข์องธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 



                          ๕.๓     พันธบตัรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนงัสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทนุหรือบริษทัเงนิทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รบั
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชือ่บริษัทเงินทนุที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอยา่งหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรอืดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบตัรรฐับาลไทย
หรือหนังสอืค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงนิทนุหลักทรัพย์ มาวางเปน็หลกัประกันการเสนอ
ราคาจะต้องส่งต้นฉบบัเอกสารดงักล่าวมาใหก้องทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ตรวจสอบความถกูต้องใน
วันที่........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น. 
                          กรณทีี่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้
หนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบชุื่อผู้ยื่น
ข้อเสนอในหนังสือค้ าประกนัอิเล็กทรอนกิส์ฯ ดงันี้ 
                          (๑) กรณีที่กิจการรว่มคา้ได้จดทะเบียนเปน็นติิบคุคลใหม่ ใหร้ะบุชื่อกิจกรรมรว่ม
ค้าดงักล่าว เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีที่กิจการรว่มคา้ไมไ่ด้จดทะเบียนเปน็นติิบุคคลใหม ่ให้ระบุชื่อผู้เข้ารว่มค้า
รายที่สัญญารว่มคา้ก าหนดให้เปน็ผู้เขา้ยื่นขอ้เสนอกับหน่วยงานของรฐัเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนติิบคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการรว่มค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธรุกิจการคา้ กระทรวงพาณชิย์ 
                          หลักประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะคนืให้ผู้
ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกนัภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้พิจารณา
เห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแลว้ เวน้แต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายทีค่ัดเลอืกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสดุหรอืได้คะแนนรวมสงูสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คนืได้ต่อเมื่อได้ท าสญัญาหรือข้อตกลง หรือ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพันแลว้ 
                          การคนืหลักประกันการเสนอราคา ไมว่่าในกรณีใด ๆ จะคนืให้โดยไม่มดีอกเบี้ย 
                 ๖.    หลกัเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ครัง้นี ้
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที ่๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดมคีุณสมบตัิไมถู่กต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามขอ้ ๓ หรอืยื่นข้อเสนอไม่ถกูต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์จะไม่รบัพิจารณาขอ้เสนอของผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้น เวน้แต่ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่
ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ก าหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคญัและความแตกตา่งนั้นไม่มีผล
ท าให้เกดิการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผดิพลาดเลก็น้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสิทธิผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น 



                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิไ์ม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไมม่ีการผอ่นผนั ในกรณดีังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชรีายชื่อผูซ้ื้อเอกสารประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้าง
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกดิความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอืน่ 
                          ๖.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสห์รือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิ
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได ้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธทิี่จะไมร่ับขอ้เสนอ 
ไม่รบัราคา หรือไม่ท าสญัญา หากข้อเท็จจริงดังกลา่วไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไมร่ับราคาต่ าสุด หรือ
ราคาหนึง่ราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดกไ็ด ้และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสโ์ดยไม่พิจารณาจดัซือ้
เลยก็ได ้สดุแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็ส าคญั และใหถ้อืว่าการตดัสนิของ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เปน็เด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือคา่เสียหายใดๆ 
มิได ้รวมทั้งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแ์ละ
ลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเปน็ผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือไดว้่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเทจ็ หรือใชช้ื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนติิบคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เปน็ต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยืน่ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่า
ไม่อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นขอ้เสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท า
ให้เชื่อได้วา่ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ 
หากค าชี้แจงไมเ่ปน็ที่รับฟังได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอหรือไม่รับราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดงักล่าวไม่มสีิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓อาจประกาศยกเลกิ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวด
ราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวาง
การแข่งขันอยา่งเปน็ธรรม หรือสมยอมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือ
ส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ สามารถส่งมอบสิง่ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ นบัแต่วนัที่ท าข้อตกลงซื้อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณา
จัดท าขอ้ตกลงเปน็หนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสญัญาดังระบ ุในขอ้ ๑.๓ กไ็ด ้



                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ไม่สามารถสง่มอบสิ่งของ
ได้ครบถ้วนภายใน ๕ วนัท าการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓เหน็ว่าไม่สมควรจดัท าข้อตกลง
เป็นหนังสอื ตามข้อ ๗.๑ ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งท าสญัญาซือ้ขายตามแบบสญัญา
ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรอืท าขอ้ตกลงเปน็หนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ ภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวนัที่ได้รับแจ้ง และจะตอ้งวางหลักประกันสญัญาเปน็จ านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่า
สิ่งของทีป่ระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้ในขณะท าสญัญา โดย
ใช้หลักประกนัอย่างหนึง่อยา่งใดดังตอ่ไปนี ้
                          (๑)     เงนิสด 
                          (๒)     เชค็หรอืดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจา่ย ซึ่งเป็นเชค็หรือดราฟท์ลงวนัที่ที่ใช้เชค็
หรือดราฟทน์ั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวนัท าสัญญา หรอืก่อนวันนั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอย่างที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสอืค้ าประกันอิเล็กทรอนิกสต์าม
วิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกนัของบริษทัเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ได้รบั
อนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณชิย์และประกอบธุรกิจค้ าประกนัตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชือ่บริษัทเงินทนุที่ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอยา่งหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรฐับาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสญัญาซื้อขายแลว้ 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที ่๓ ได้รับมอบไว้แลว้ 
                 ๘.    ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ 
                          กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งไดร้วมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตลอดจนภาษีอากรอืน่ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแลว้ใหแ้กผู่้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกให้เปน็ผู้ขาย 
เมื่อผู้ขายได้สง่มอบสิ่งของได้ครบถว้นตามสญัญาซื้อขายหรือขอ้ตกลงเปน็หนังสือ และกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓ ไดต้รวจรบัมอบสิ่งของไว้เรียบรอ้ยแลว้ 
                 ๙.    อตัราคา่ปรับ 
                          ค่าปรบัตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสน์ี้ 
หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนงัสือ ให้คดิในอตัราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิง่ของทีย่ังไม่ได้รบัมอบต่อวัน 
                 ๑๐.    การรบัประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสอื แล้วแตก่รณ ีจะต้องรับประกันความช ารดุบกพร่องของสิง่ของที่
ซื้อขายทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาไมน่้อยกว่า   ๖ เดือน    นับถดัจากวันที ่กองทัพบก โดย กองทัพภาค
ท่ี ๓ ไดร้ับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดีังเดิมภายใน ๑๕ วนั นับถดัจาก
วันทีไ่ดร้ับแจง้ความช ารดุบกพร่อง 
 
 
 



                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุส าหรบัการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได ้ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓
ได้รบัอนมุัตเิงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าป ีพ.ศ. ๒๕๖๔ แลว้เท่านั้น 
                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ได้คดัเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เปน็
ผู้ขาย และไดต้กลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์แลว้ ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรอืน าสิง่ของ
ดังกลา่วเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู ่และ
สามารถให้บริการรับขนไดต้ามที่รัฐมนตรวี่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเปน็
ผู้ขายจะต้องปฏบิัตติามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของทีซ่ื้อขายดงักล่าวเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่
กรมเจา้ท่า ภายใน ๗ วนั นบัตั้งแต่วนัที่ผู้ขายสัง่ หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เปน็ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออืน่ได ้
                                   (๒)    จดัการให้สิ่งของทีซ่ือ้ขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มี
สิทธิเชน่เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้
บรรทกุสิ่งของนัน้โดยเรอือื่นที่มิใช่เรือไทย ซึง่จะต้องไดร้บัอนญุาตเช่นนั้นก่อนบรรทกุของลงเรืออื่น หรอื
เป็นของทีร่ัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นใหบ้รรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูข้ายจะตอ้งรับผดิตาม
กฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๑.๓   ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไดค้ัดเลือกแลว้ ไม่ไปท า
สัญญาหรอืขอ้ตกลงซือ้เป็นหนังสอืภายในเวลาที่ก าหนด ดงัระบุไว้ในขอ้ ๗ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ 
จะริบหลักประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค้ าประกนัการยืน่ข้อเสนอทันท ีและ
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอืน่ (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิง้งาน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าดว้ยการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครฐั 
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิท์ี่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือ
ข้อก าหนดในแบบสญัญาหรอืข้อตกลงซื้อเปน็หนังสือ ใหเ้ป็นไปตามความเหน็ของส านักงานอัยการสูงสดุ 
(ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์นี ้มีความ
ขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ค าวินิจฉัย
ดังกลา่วใหถ้ือเป็นที่สดุ และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกรอ้งค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเตมิ 
                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจดัซื้อในกรณี
ต่อไปนี้ได ้โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ ไม่ได ้
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ไมไ่ด้รบัการจัดสรรเงนิที่จะใช้ใน
การจดัซื้อหรือทีไ่ดร้ับจดัสรรแต่ไมเ่พียงพอที่จะท าการจดัซื้อครั้งนีต้่อไป 
                                   (๒)    มกีารกระท าที่เขา้ลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือทีไ่ดร้ับ
การคดัเลือกมีผลประโยชน์รว่มกนั หรือมีสว่นได้เสียกับผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขดัขวางการแข่งขนั
อย่างเปน็ธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ หรือเจา้หน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 



                                   (๓)    การท าการจดัซื้อครัง้นี้ตอ่ไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ หรอืกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผูย้ื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลอืกให้เปน็ผู้ขายต้อง
ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเครง่ครดั 
                 ๑๓.    การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ่๓ สามารถน าผลการปฏบิัตงิานแล้วเสร็จตาม
สัญญาของผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้ขายเพื่อน ามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกไม่ผา่นเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงบั
การยื่นข้อเสนอหรือท าสญัญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชัว่คราว 
 

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
 

พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


