
  

 

 

 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 
                        เรื่อง   ประกวดราคาซื้อเครื่องออกก าลังกาย จ านวน ๒๑ รายการ  
                                ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

------------------------------------------- 
              กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องออกก าลังกาย จ านวน 
๒๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้  
เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๑,๖๓๓,๑๘๐.๐๐ บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
รายการ ตามผนวก ก  ท่ีแนบ 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการ  ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
               ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคท่ี ๓   ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
               ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
               ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
               ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑)  
 

/๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอ . . . 

-ร่าง- 



  -๒- 

                ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                ๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตส าหรับส่ิงของท่ีทางราชการ
ต้องการซื้อในครั้งนี ้
                ๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                    (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล แต่ละนิติ
บุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับ กองทัพภาคท่ี ๓ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน ของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้ 
                     ท้ังนี้ “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
ในวันท่ี ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
               ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
              ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔  ในวันและ
เวลาราชการ 
             ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันท่ี ........................ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะช้ีแจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ....................  
  
  ประกาศ    ณ    วันท่ี           เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
 พลตรี  

 ( ฉลองชัย    ชัยยะค า ) 
                                                                 รองแม่ทัพภาคท่ี ๓ ท าการแทน 
                                                                           แม่ทัพภาคท่ี ๓ 
แผนกพลาธิการ 
  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสาร
ส่วนท่ี ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 



เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การซื้อเครื่องออกก าลังกาย จ านวน ๒๑ รายการ 
ตามประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 

ลงวันท่ี         เมษายน ๒๕๖๑ 
----------------------------------- 

             กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพภาคท่ี ๓" มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียด ตามผนวก ก ท่ีแนบ  
               พัสดุท่ีจะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะ
ใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิ ธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                     ๑.๑     ใช้รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ส่ิงอุปกรณ์ ช่ัวคราว เครื่องออกก าลังกาย ของ 
กองทัพบก  ตามอนุมัติผู้บัญชาการทหารบก (ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๒) รับค าส่ังฯ)  เมื่อ  ๙  กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑  ท้ายหนังสือ  กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก  ท่ีต่อ กห ๐๔๐๔/๑๑๙๓ ลงวันท่ี  ๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  
จ านวน ๔๖ หน้า ตามท่ีแนบประกอบเป็นหลักการจัดหาดังนี้ 
 

ล าดับ รายการ 
หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

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

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

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

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

๕ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง (ม้านอนยกน้ าหนัก) (Barbell Bench) 6040-W-61-T-0229 

๖ แผ่นน้ าหนัก 200 กิโลกรัม (Weight  Plates 200 Kg.) 6040-W-61-T-0230 

๗ ชุดดัมเบลล์ พร้อมช้ันวาง (Dumbbell Set and Rask) 6040-W-61-T-0231 
๘ 
 

ม้านั่งบาร์เบลล์แบบถนอมข้อมือ (ม้านั่ง Easy Bar) 
(Preacher Curl Weight Bench) 

6040-W-61-T-0232 
 

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

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

๑๑ เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนปีก (Lat Pulldown) 6040-W-61-T-0235 
๑๒ 

 
ม้านั่งอเนกประสงค์ (Incline - Flat - Decline  Utility Weight Bench) 
 

6040-W-61-T-0236 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



ล าดับ รายการ 
หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ 

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

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

๑๕ ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อท้อง (Declined Curved Bench) 6040-W-61-T-0239 
๑๖ 

 
ชุดบาร์เบลล์โอลิมปิก พร้อมเก้าอี้ยก รวมแผ่นน้ าหนักไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กก. 
(Olympic Weight  Bench and not less than  150 Kg. Weight Set) 

6040-W-61-T-0240 
 

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

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

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

๒๐ เครื่องเดินวงรี (Elliptical) 6040-W-61-T-0244 
๒๑ 

 
ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 6 สถานี (6 station Multi Gym) 
 

6040-W-61-T-0245 
 

 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
                         ๑.๗ ผนวก ก บัญชีรายละเอียดเครื่องออกก าลังกาย จ านวน ๒๑ รายการ pdf. 
                         ๑.๘ ผนวก ข บัญชีรายละเอียดการส่งมอบเครื่องออกก าลังกาย pdf.        
                         ๑.๙ ผนวก ค บัญชีจัดการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานอุปกรณ์ให้กับหน่วยใช้ pdf. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 



                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ 
กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP)  ของกรมบัญชีกลาง  ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                         ๒.๑๔    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต ส าหรับส่ิงของ  
ท่ีทางราชการต้องการซื้อในครั้งนี้ 
                         ๒.๑๕   ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                   (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานของผู้ร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                                 (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล 
แต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้าราย
ใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับ กองทัพภาคท่ี ๓ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน 
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้ 
                                  ท้ังนี้ “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                       ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 



                                           (ค)   ส าเนาหนังสือรับรองตราประทับ (กรณีท่ีตราประทับมีผลต่อการกระท า
นิติกรรม) ท่ีมีอายุการรับรองไม่เกิน ๖ เดือน กรณีท่ีหนังสือรับรองตราประทับไม่มีผลต่อการกระท านิติกรรม 
หากกองทัพภาคท่ี ๓ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการตรวจสอบหนังสือดังกล่าวไม่ว่ากรณีใดๆ ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องน ามาให้ภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล   
ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง
และประทับตรา กรณีเป็นบุคคลธรรมดาให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (๔.๒)   ส าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส าเนาหนังสือจด
ทะเบียนพาณิชย์และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑  ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑)  ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑  ดังกล่าวในรูปแบบ  PDF File  (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบ
อ านาจ ท้ังนี้หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องออก
ก าลังกาย จ านวน ๒๑ รายการ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  ส าหรับส่ิงของ 
ท่ีทางราชการต้องการซื้อในครั้งนี้  จะต้องยื่นส าเนาหนังสือแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนจ าหน่ายส่ิงของท่ีทางราชการ
ต้องการซื้อ ซึ่งออกให้โดยผู้ผลิต มาแสดงในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาด้วย 
                                   (๕)    หนังสือแสดงรายละเอียดประเทศผู้ผลิต  โดยระบุช่ือประเทศผู้ผลิตพัสดุ
เพียงประเทศเดียวในแต่ละรายการ รวมทั้งให้ระบุช่ือ บริษัท ห้าง ร้าน ผู้ผลิต ยี่ห้อ รุ่น  และตราเครื่องหมาย 
(ถ้ามี) ด้วย 
                                   (๖)   หนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายว่าจะมีการสนับสนุนช้ินส่วน
อะไหล่เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
                                   (๗)   หนังสือรับรองว่าผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งาน การ
ปรนนิบัติบ ารุง เครื่องออกก าลังกาย ท้ัง ๒๑ รายการ   รวมท้ังช้ีแจงการปฏิบัติกรณีเครื่องออกก าลังกายช ารุด
ให้กับหน่วยใช้ เพื่อการใช้งานอย่างถูกต้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังส้ิน 



                                  (๘)   หนังสือรับรองการพ่นสีป้องกันสนิมและรอยขูดขีดด้วยสีพาวเดอร์โค้ท 
(Powder Coating )  ของโครงสร้างส่วนท่ีเป็นเหล็ก จากผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
รายละเอียดรายการมีดังนี้ 
                                -บาร์โหน (Power Tower Station), 
                                -เครื่องบริหารกล้ามเนื้ออเนกประสงค์ (Smith Machine) , 
                                -ม้านั่ง Sit Up (Sit Up Bench) , 
                                -เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลัง (ม้านอนยกน้ าหนัก) (Barbell Bench) , 
                                -ชุดดัมเบลล์ พร้อมช้ันวาง ( Dumbbell Set and Rask )  ( รับรองเฉพาะช้ันวาง
ชุดดัมเบลล์ ), 
                                -ม้านั่งบาร์เบลล์แบบถนอมข้อมือ (ม้านั่ง Easy Bar) (Preacher Curl Weight Bench), 
                                -เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง (45 Degree Back–Extension), 
                                -เครื่องบริหารด้วยสายเคเบ้ิลแบบดึง (Cable Crossover), 
                                -เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหลังส่วนปีก (Lat Pulldown) , 
                                -ม้านั่งอเนกประสงค์ (Incline - Flat - Decline  Utility Weight Bench) , 
                                -ดัมเบลล์ 1–10 กก. พร้อมช้ันวาง (Dumbbell Set 1-10 Kg.and rack) 
(รับรองเฉพาะช้ันวางดัมเบลล์), 
                                -ม้าเอียงโค้งฝึกกล้ามเนื้อท้อง  (Declined Curved Bench) , 
                                -ชุดบาร์เบลล์โอลิมปิก พร้อมเก้าอี้ยก รวมแผ่นน้ าหนักไมน่้อยกว่า 150 กก. 
(Olympic Weight  Bench and not less than 150 Kg. Weight Set) , 
                                -อุปกรณ์ยืดกล้ามเนื้อ (Stretch Machine) , 
                                -ชุดฝึกกล้ามเนื้อรวม 6 สถานี (6 station Multi Gym) 
                               (๙)   หนังสือรับรองการชุบโครเมียม จากผู้ผลิตเพื่อประกอบการพิจารณาของ  
คณะกรรมการฯ รายละเอียดรายการมีดังนี้ 
                                -การชุบโครเมียมของแกนเหล็ก 
                                รายการแกนบาร์เบลล์แบบถนอมข้อมือ (แกน Easy Bar) (EZ Curl  Bar) 
                                -การชุบโครเมียมของแกนดัมเบลล์ 
                                รายการชุดดัมเบลล์ พร้อมช้ันวาง (Dumbbell Set and Rask) 
                                -การชุบโครเมียมของแกนรางประคองแผ่นน้ าหนัก 
                                รายการเครื่องบริหารด้วยสายเคเบิ้ลแบบดึง (Cable  Crossover) 
                                -การชุบโครเมียมของบาร์ 
                                รายการบาร์ยาว 7 ฟุต (7 Foot Olympic Barbell with Collars) 
                                -การชุบโครเมียมของดัมเบลล์ 
                                รายการดัมเบลล์ 1–10 กก. พร้อมช้ันวาง (Dumbbell Set 1-10 Kg.and rack) 
                                (๑๐) หนังสือรับรอง รายการเครื่องบริหารกล้ามเนื้ออเนกประสงค์ (Smith Machine) 
โดยให้มีหนังสือรับรอง เสาเคล่ือนแกนรางประคองน้ าหนักท้ังสองข้าง ท าจากเหล็กผ่านกระบวน  การชุบฮาร์ด
โครม ( Hard chrome plating ) จากผู้ผลิต หรือหน่วยงาน หรือสถาบันที่เช่ือถือได้ เพื่อประกอบการพิจารณา
ของ คณะกรรมการฯ 
                                (๑๑) หนังสือรับรองรายการจักรยานนั่งตรง (Upright Exercise Bike), จักรยานนั่งพงิ 
(Recumbent Exercise Bike) และเครื่องเดินวงรี (Elliptical)  โดยให้มีหนังสือรับรอง ตัวเครื่องสามารถรับน้ าหนัก
ผู้ใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม จากผู้ผลิต เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 



                                (๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีหนังสือแสดงการรับประกันอุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นกับผู้เล่น
อันเกิดจากสาเหตุความบกพร่องช ารุดของเครื่องอุปกรณ์ออกก าลังกายวงเงินประกนัรวมไม่น้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐.-บาท ( สิบล้านบาทถ้วน )  และชดใช้ค่าเสียหายบาดเจ็บไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐.-บาท ( หนึ่งแสน
บาทถ้วน )  ต่อครั้งตลอดระยะเวลาประกันเป็นระยะเวลา ๒ ปี โดยให้น าเอกสารการรับประกันดังกล่าวมาแสดง
ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาหากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยพร้อมให้ผู้เช่ียวชาญการแปลท่ี
มีใบอนุญาตรับรองเอกสาร 
                                (๑๓) เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ  หากเป็นภาษาต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาไทย
ให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยให้ผู้เช่ียวชาญของศาลในทางการแปลเอกสารตามประเภทของเอกสารที่ได้ขึ้นทะเบียน
เป็นผู้เช่ียวชาญของส านักงานศาลยุติธรรมพร้อมลงนามรับรองการแปล  โดยระบุหมายเลขทะเบียนผู้เช่ียวชาญ
ของส านักงานศาลยุติธรรมท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้ให้ปรากฏด้วยและให้แนบส าเนาหนังสือรับขึ้นทะเบียนเป็นผู้เช่ียวชาญ
กับส าเนาบัตรประจ าตัวผู้เช่ียวชาญด้วย 
                                (๑๔) การรับรองเอกสารที่ท าในต่างประเทศให้ถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ.๒๕๓๙ 
                                      (ก) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีสถานทูตหรือสถานกงสุล 
ของต่างประเทศในไทย และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศจึงจะถือว่าเป็นเอกสารท่ีถูกต้อง หรือ 
                                      (ข) เอกสารดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าท่ีสถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยท่ีมีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ และผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ จึงจะถือว่าเป็นเอกสารท่ี
ถูกต้อง 
                                (๑๕)  บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)   โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ  PDF File  (Portable 
Document Format) 
                                        ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒)  ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  ดังกล่าวในรูปแบบ  PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ทา้ยใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพัสดุให้ ณ หน่วยใช้ในพื้นท่ีรายละเอียดตามผนวก ข. ท่ีแนบ 
พร้อมไปติดต้ังให้สามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี ณ หน่วยใช้ จ านวน ๗๖ หน่วย หากระหว่างการน าส่งและติดต้ัง
อุปกรณ์เกิดความเสียหายต่อตัวอุปกรณ์ท่ีน าส่ง และ/หรือสถานท่ีส่งมอบ/สถานท่ีติดต้ังของทางราชการ ผู้ขาย
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นทั้งส้ิน 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอราคามิได้ 



                          ๔.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย  หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่อง
ออกก าลังกาย  จ านวน  ๒๑ รายการ  ของ  กองทัพบก  ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา  หลักฐานดังกล่าวนี้  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา  หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                                   ห้ามมิให้ผู้ยื่นข้อเสนอส าเนาเอกสารคุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียด 
จากต้นฉบับของทางราชการที่แนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อมายื่นเป็นเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๔.๕   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอจ านวน ๒๑ รายการ ตามผนวก ก. 
ท่ีแนบ และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามท่ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ก าหนด โดย
ลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับในเอกสารด้วย   พร้อมสรุปจ านวนเอกสารท่ีจัดส่ง หรือ
น ามาแสดง  ตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒  ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)   เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณา ในวันท่ี ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น.    ณ  แหล่งสมาคม 
กองพันสรรพาวุธกระสุนท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ ต าบลอรัญญิก อ าเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก 
                          ส าหรับตัวอย่างของพัสดุท่ีส่งมอบนั้นผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบในสภาพท่ีเรียบร้อย และ
ต้องท าเครื่องหมาย ผูกป้าย เขียนช่ือ บริษัท ห้าง ร้าน ติดไว้ให้ชัดเจนหากพ้นก าหนดเวลาแล้ว กองทัพภาคท่ี ๓  
จะไม่รับของตัวอย่างดังกล่าวโดยเด็ดขาด ท้ังนี้กองทัพภาคท่ี ๓  จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้น
แกตั่วอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพภาคท่ี ๓ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                         การตรวจทดลองตัวอย่างของพัสดุจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น ในกรณีท่ี
จ าเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองท่ีหน่วยงานอื่นผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน 
                         ผู้มายื่นตัวอย่างของพัสดุ ต้องแสดงหลักฐานการมอบอ านาจว่าเป็นผู้แทนผู้ยื่นข้อเสนอ 
(กรณีผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน) โดยให้ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้มอบอ านาจ และ
ผู้รับมอบอ านาจ พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้องด้วย       
                         ท้ังนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้นแก่
ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอราคา 
                          ๔.๖    ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ  ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
การเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 
 
 



                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท  PDF File  (Portable Document Format)  โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File  ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า  เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่  หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น  คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อน
หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ  มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)  และคณะกรรมการฯ  เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอยา่งเป็นธรรม  
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย กองทัพ-
ภาคท่ี ๓  จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน  เว้นแต่  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะ
พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์
ต่อการพิจารณาของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                    (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                    (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน 
เวลา ท่ีก าหนด 
                                    (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                    (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                         ๔.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องจัดท าบัญชีรายละเอียดราคาต่อหน่วยและราคารวมของเครื่องออกก าลังกาย จ านวน  ๒๑ 
รายการ  ตาม ผนวก ก. ท่ีแนบท้ายเอกสารประกวดราคาฯ โดยราคารวมของแต่ละรายการรวมกันจะต้องไม่สูง
กว่าราคารวมท่ีได้เสนอราคาไว้ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ยื่นเสนอราคาต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ านวน  ๑,๕๘๑,๖๕๙.๐๐ บาท 
(หนึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบเก้าบาทถ้วน) 
                          ๕.๑    เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็ค หรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒    หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีคณะกรรมการ 
นโยบายก าหนด 
                          ๕.๓    พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 
 



                          ๕.๔    หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รบัอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ   โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์   มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี...................... 
ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือ
ค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ี
สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ   
                          ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่"  หมายความว่า  กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  ได้พิจารณาเห็นชอบรายงาน
ผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด หรือ
ได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง  หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพัน
แล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                    กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔   คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน   หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ี   กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓    ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น 
                          ๖.๔     กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 



                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอช้ีแจง
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา 
หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการ
หนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา 
ท้ังนี้  เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให้ถือว่าการตัดสินของ  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ังกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
สามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได้ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคท่ี ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าว
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือ
ท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน   หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  หรือขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม  หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาซ้ือขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ  นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซื้อ  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  จะพิจารณาจัดท าข้อตกลง
เป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ 
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ กับกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคท่ี ๓ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 



                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย  ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกนิ ๓ วันท าการ 
                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ   โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซื้อซึ่งกองทัพบก โดย 
กองทัพภาคท่ี ๓ ได้รับมอบไว้แล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ จะจ่ายค่าส่ิงของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษี
อากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของ
ได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  และกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  ได้ตรวจรับมอบ
ส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
ซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซื้อขายท่ีเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี      นับถัดจากวันท่ี กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ได้รับมอบส่ิงของ โดย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน   นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  ได้รับ
อนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย 
และได้ตกลงซื้อส่ิงของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามา
จากต่างประเทศและของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขน
ได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)  แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน  นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายส่ัง  หรือซื้อของจากต่างประเทศ   เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 



                                   (๒)    จัดการให้ส่ิงของท่ีซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีก าหนด  ดังระบุไว้ในข้อ ๗  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓  จะริบ
หลักประกันการยื่นข้อเสนอ  หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)  รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                        ๑๑.๔   กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ สงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนด
ในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้  มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ 
โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไม่ได้ 
                                   (๑)    กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซื้อ
หรือท่ีได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดซื้อหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคท่ี ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญา
ของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงบัการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ไว้ชั่วคราว 
                  ๑๔.   ข้อก าหนดอื่นๆ 
                         ๑๔.๑ การส่งมอบพัสดุตามสัญญานีไ้ม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียวหรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยท าเป็นหนังสือน าไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ แผนกพลาธิการ
กองทัพภาคท่ี ๓ ในวันและเวลาราชการ 



                          ๑๔.๒ ในการส่งมอบส่ิงของตามสัญญา ผู้ขายจะต้องส่งมอบเครื่องออกก าลังกายพร้อม
คู่มือการใช้งานและการปรนนิบัติบ ารุงเครื่องออกก าลังกายท้ัง ๒๑ รายการ  เป็นภาษาไทย ส าหรับแจกจ่าย
ให้กับหน่วยใช้ จ านวน ๗๖ เล่ม 
                          ๑๔.๓ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งาน การปรนนิบัติบ ารุง เครื่องออก
ก าลังกายท้ัง ๒๑ รายการ รวมทั้งช้ีแจงการปฏิบัติกรณีเครื่องออกก าลังกายช ารุดให้กับหน่วยใช้ ทุกหน่วยอย่าง
เพียงพอ พร้อมท้ังแจกจ่ายแผ่น CD สาธิตการติดต้ังเครื่องออกก าลังกาย ท้ัง ๒๑ รายการ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม  
ณ แหล่งสมาคม กองพันสรรพาวุธกระสุนท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ต าบล
อรัญญิก อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังส้ิน  รายละเอียด
การจัดฝึกอบรม ตามผนวก ค ท่ีแนบ  ท้ังนี้ ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดวันฝึกอบรมการใช้งานเป็นหนังสือน าไปยื่น
ต่อผู้ซื้อ  ณ แผนกพลาธิการ กองทัพภาคท่ี ๓ ก่อนการส่งมอบส่ิงของให้กับทางราชการด้วย 
                          ๑๔.๔ ผู้ขายต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งาน,การปรนนิบัติบ ารุง, ช้ีแจงการ
ปฏิบัติกรณีเครื่องออกก าลังกายช ารุด  พร้อมท้ังแจกจ่ายแผ่น CD   สาธิตการติดต้ังเครื่องออกก าลังกายท้ัง ๒๑ 
รายการ ให้กับหน่วยใช้ทุกหน่วยอย่างเพียงพอ  ส าหรับการฝึกอบรมและสาธิตการใช้งานให้จัดเป็นส่วนรวม  ณ 
พื้นท่ีกองบัญชาการกองทัพภาคท่ี ๓  โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการด าเนินการท้ังส้ิน  รายละเอียด
การจัดฝึกอบรม ตามผนวก ค ท่ีแนบ  ท้ังนี้ ผู้ขายจะต้องแจ้งก าหนดวันฝึกอบรมการใช้งานเป็นหนังสือน าไปยื่น
ต่อผู้ซื้อ  ณ  แผนกพลาธิการ กองทัพภาคท่ี ๓ ก่อนการส่งมอบส่ิงของให้กับทางราชการด้วย 
                          ๑๔.๕ ผู้ขายจะต้องระบุเลขท่ีสัญญาซื้อขาย  พร้อมท้ัง  วัน  เดือน ปี  และช่ือบริษัท ห้าง 
ร้าน ท่ีเป็นผู้ขาย  ไว้ที่ส่ิงของท่ีส่งมอบ ทุกภาชนะบรรจุหรือเครื่องรัดหีบห่อ  และต้องจัดท าแผ่น  ป้ายทะเบียน
สินทรัพย์โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ติดไว้ที่ส่ิงของท่ีมอบทุกเครื่อง ในบริเวณท่ีเห็นเด่นชัด 
                            ส าหรับการระบุข้อความในแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ดังนี้ 
                           (๑) รูปแบบแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์   

ป้ายทะเบียนสินทรัพย์ 

ช่ือส่ิงอุปกรณ์ 
รหัสศูนย์ต้นทุน 
หมายเลขสินทรัพย์/ล าดับ 
หมายเลขประจ า 
สายยุทธบริการ 
เอกสารอ้างอิง 
 

…………………………………….. 
๐๒๐๐๔๐๐๐๓๒ 
…………………………………….. 
…………………………………….. 
สก. 
ระบุสัญญา/ใบส่ัง  
พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี และ
ช่ือบริษัท/ห้าง/ร้าน  
ท่ีเป็นผู้ขาย 

                           (๒) ระบุช่ือส่ิงอุปกรณ์ ตามรายการล าดับท่ี ๑ – ๒๑ ตามผนวก ก. ท่ีแนบ 
                           (๓) แผ่นป้ายท าด้วยสต๊ิกเกอร์พลาสติกพื้นหลังสีขาวพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีด า 
                           (๔) ขนาดแผ่นป้าย กว้าง ๑๐ เซนติเมตร สูง ๘ เซนติเมตร กรณีส่ิงของส่งมอบมีขนาด
เล็กให้ปรับลดขนาดแผ่นป้ายและตัวอักษรลงตามความเหมาะสม 
                   ๑๔.๖ ในกรณีท่ีมีการส่งของตัวอย่างเพื่อทดสอบหรือทดลอง  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งมอบของ
ตัวอย่างในสภาพที่เรียบร้อยมายื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามวันเวลาและ
บริเวณสถานท่ี ท่ีก าหนดไว้ในข้อ ๔.๕  หากพ้นก าหนดเวลายื่นส่ิงของตัวอย่างแล้ว  กองทัพภาคท่ี ๓  จะไม่รับ
เอกสารหลักฐาน และส่ิงของตัวอย่างโดยเด็ดขาด 



             ๑๔.๗ กรณีท่ีค าแปลเอกสารท่ีเป็นภาษาไทยกับต้นฉบับท่ีเป็นภาษาต่างประเทศมีข้อความขัดแย้งกัน  
กองทัพภาคท่ี ๓  จะถือเอาภาษาไทยเป็นหลักในการพิจารณา  ซึ่งข้อความภาษาไทยนี้จะใช้เป็นหลักในการท า
สัญญาด้วย และหาก กองทัพภาคท่ี ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีค าแปลภาษาไทยท่ีขัดแย้งกับภาษาต่างประเทศนี้
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นอย่างเห็นได้ชัด กองทัพภาคท่ี ๓ จะถือว่าเป็นการปฏิบัติท่ี
ผิดเงื่อนไขซึ่งอาจจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้ 
                ๑๔.๘ กองทัพภาคท่ี ๓ จะท าการทดสอบและทดลองส่ิงของท่ีส่งมอบให้ในสัญญาตามคุณลักษณะ
เฉพาะส่ิงอุปกรณ์ของทางราชการ  ตามข้อ ๑.๑   โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งก่อนจะรับส่ิงของไว้ใช้ราชการ  ท้ังนี้ 
ค่าใช้จ่ายตลอดจนค่าเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นแก่เครื่องออกก าลังกายของทางราชการและหรือบุคคลในขั้นตอน  
การตรวจทดสอบคุณภาพส่ิงของตามสัญญา ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบชดใช้ท้ังส้ิน 
                ๑๔.๙ ผู้ขายจะต้องจัดให้มีช่างมาให้บริการและเข้ามาตรวจสภาพเครื่องออกก าลังกายภายหลังจาก
ท่ีได้รับแจ้งให้มาด าเนินการซ่อมแซมจากผู้ซื้อหรือหน่วยใช้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๓ วันท าการ  (๗๒ ช่ัวโมง) 
ท้ังนี้เพื่อให้เครื่องออกก าลังกายสามารถใช้งานได้ดีโดยเร็ว 
               ๑๔.๑๐ หากมีเครื่องออกก าลังกายเกิดช ารุดเสียหาย  เนื่องจากการใช้งานปกติหรือ  จากการผลิต
ท้ังอยู่ในระยะเวลารับประกันและนอกเหนือจากระยะเวลาการรับประกัน ผู้ขายจะด าเนินการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
ท่ีเสียหายหรือเปล่ียนใหม่   เพื่อให้เครื่องออกก าลังกายสามารถใช้งานได้ดีโดยเร็ว  หากต้องใช้ระยะเวลาในการ
ซ่อมแซมเกิน ๗ วันท าการ  ทางผู้ขายจะต้องน าเครื่องออกก าลังกาย ในกลุ่มเดียวกันหรือเทียบเท่าในระดับเดิม
มาทดแทนระหว่างการซ่อมแซม  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ กับผู้ซื้อท้ังส้ินรวมท้ังกรณีอุปกรณ์ท่ีน ามาทดแทนเกิด
การช ารุดเนื่องจากการใช้งานตามปกติ 
  

กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ 
เมษายน ๒๕๖๑ 


