( สำเนำ )
ประกำศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพภำคที่ ๓
เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงผลิตเครื่องแต่งกำย สนับสนุน กองกำลังนเรศวร และ กองกำลังผำเมือง ที่ปฏิบัติภำรกิจ
ตำมกิจกรรมกำรปรำบปรำมยำเสพติด ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รำยกำร ด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------------------------

กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย
สนับสนุน กองกาลังนเรศวร และ กองกาลังผาเมือง ที่ปฏิบัติภารกิจ ตามกิจกรรมการปราบปรามยาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ จานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างใน
การประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จานวน ๔ รายการ
ดังนี้
๑. เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ (ผ้าสีพราง) จานวน ๖๕๐ ชุด
๒. เสื้อยืดคอรูปตัววี (สีพรางลายดิจิตอล)
จานวน ๖๕๐ ตัว
๓. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) จานวน ๓๒๕ คู่
๔. ถุงเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา (สีดา)
จานวน ๖๕๐ คู่
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
เชื่อถือ
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕ – Q – ๖๒ – P – ๑๗๙๒ จานวน ๑๒ หน้า สาหรับผ้า
ที่ใช้ในการตัดเย็บให้ใช้ผ้าสีพรางตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕
– Q – ๖๒ – P – ๑๔๕๕ จานวน ๔ หน้า, ผ้าแข็งสีขาวตามหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕ – Q – ๖๕ – P – ๐๑๙๕
จานวน ๒ หน้า และป้ายแผ่นผ้าวิธีการบารุงรักษาเครื่องแบบสนามตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ.
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๐๔๙๔ จานวน ๕ หน้า, เสื้อยืดคอรูปตัววีตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๐๕ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๑ จานวน ๘ หน้า, รองเท้า
ทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๓๐ – Q – ๖๕ – T – ๐๐๖๘ จานวน ๑๒ หน้า และถุงเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา ตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๒ จานวน ๗ หน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะต้อง
ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
อานาจ ศรีมาก
(พลตรีอานาจ ศรีมาก)
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ทาการแทน
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สาเนาถูกต้อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ)
ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ๕/๒๕๖๕
การจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สนับสนุน กองกาลังนเรศวร และ กองกาลังผาเมือง ทีป่ ฏิบัติภารกิจ ตามกิจกรรม
การปราบปรามยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จานวน ๔ รายการ
ตามประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
--------------------------------กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ ซึง่ ต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สนับสนุน กองกาลัง
นเรศวร และ กองกาลังผาเมือง ทีป่ ฏิบัติภารกิจ ตามกิจกรรมการปราบปรามยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๕ จานวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ (ผ้าสีพราง) จานวน ๖๕๐ ชุด
๒. เสือ้ ยืดคอรูปตัววี (สีพรางลายดิจติ อล)
จานวน ๖๕๐ ตัว
๓. รองเท้าทรงสูงครึง่ น่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) จานวน ๓๒๕ คู่
๔. ถุงเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา (สีดา)
จานวน ๖๕๐ คู่
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร
สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕ – Q – ๖๒ – P – ๑๗๙๒ จานวน ๑๒ หน้า สาหรับผ้าที่ใช้ใน
การตัดเย็บให้ใช้ผ้าสีพรางตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๓๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๑๔๕๕ จานวน ๔ หน้า, ผ้าแข็งสีขาวตามหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕ – Q
– ๖๕ – P – ๐๑๙๕ จานวน ๒ หน้า และป้ายแผ่นผ้าวิธีการบารุงรักษาเครื่องแบบสนามตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิง่ อุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๐๔๙๔ จานวน ๕
หน้า, เสื้อยืดคอรูปตัววีตามคุณลักษณะเฉพาะสิง่ อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๐๕ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๑ จานวน ๘ หน้า, รองเท้าทรงสูงครึง่ น่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ตาม
คุณลักษณะเฉพาะสิง่ อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐ – Q – ๖๕ – T – ๐๐๖๘
จานวน ๑๒ หน้า และถุงเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา ตามคุณลักษณะเฉพาะสิง่ อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ.
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๒ จานวน ๗ หน้า
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างทาของ
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์รว่ มกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

๑.๘ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ (ผนวก ก.)
๑.๙ ตัวอย่างการติดป้ายสัญลักษณ์ (ผนวก ข.)
๑.๑๐ บัญชีรายละเอียดสิง่ ของที่ตอ้ งการจ้าง (ผนวก ค.)
๑.๑๑ บัญชีรายการตัวอย่างของสิง่ ของทีเ่ สนอ (ผนวก ง.)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชอื่ ไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทงิ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิตบิ ุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว และ
ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่
พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาค
ที่ ๓/ศูนย์ปฏิบัตกิ าร
กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิห์ รือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยนื่ ข้อเสนอได้มคี าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ ละความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
กรณีทขี่ ้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
ข้อตกลงฯจะต้องมีการกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ ของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีทขี่ ้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยืน่ ข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบิ ุคคล
(ก) ห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุ คล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้
ถือหุน้ รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นติ ิบคุ คล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุน้ ส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยนื่ ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้รว่ มค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ ใบทะเบียนการค้า
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๓) ผู้ยนื่ ข้อเสนอและราคา กรณีเป็นผู้ผลิต จะต้องนาใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการโรงงานแบบ ร.ง.๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มแี ละใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีแบบ ร.ง.๔
หมดอายุ ให้นาหลักฐานหนังสือรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองว่าเป็นโรงงานที่สามารถดาเนินการได้
ตามกฎหมายเฉพาะใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.๔ พร้อมสาเนาแนบในเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ
(๔.๔) กรณีเป็นผูแ้ ทนจาหน่ายโดยตรงจากผูผ้ ลิต จะต้องนาหลักฐานการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่าย ซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์นนั้ พร้อมสาเนาแนบในเอกสารที่ยนื่
ข้อเสนอด้วย
ในกรณีหนังสือแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต
ภายในประเทศจะต้องแนบหลักฐานตามข้อ (๔.๓) ซึ่งเป็นผู้ผลิตมาด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บคุ คลอืน่ กระทาการแทนให้แนบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รบั มอบ
อานาจ ทั้งนี้ หากผู้รบั มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนติ ิภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) สาเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) (ถ้ามี)
(๓) แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
กองทัพบก

(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) ใบเสนอราคา
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทัง้ หมดทีไ่ ด้ยนื่ พร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้ งแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่
๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ตอ้ งแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยนื่ ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ ซึง่ รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตัง้ แต่วนั เสนอ
ราคาโดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยนื่ ข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาทีต่ นได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคา
มิได้
๔.๓ ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รบั หนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ให้เริ่มทางานรายละเอียดตาม ผนวก ค. ทีแ่ นบ โดยกาหนดส่งมอบพัสดุอันเป็นงานจ้าง ณ คลังสิง่ อุปกรณ์ ๑,
๒ และ ๔ ฝ่ายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยผูม้ ีอานาจทานิตกิ รรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องนาต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน
ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑๖ รายการ (ตามบัญชี
รายการตัวอย่างของสิง่ ของที่เสนอ ผนวก ง. ทีแ่ นบ) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓ กาหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
กากับในเอกสารด้วย เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ภายใน ๑ วันทาการ นับถัดจากวัน
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชัน้
ประทวนกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ศูนย์

ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึน้ แก่ตวั อย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือ
หรือไม่ใช้แล้ว ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้แก่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยตัวอย่างของพัสดุที่
นามามอบนั้นต้องทาเครื่องหมายผูกป้าย เขียนชือ่ บริษทั ห้าง ร้าน ติดไว้ให้ชดั เจน
ทั้งนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการ
กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
การตรวจทดลองสิ่งของตัวอย่างจะใช้เครือ่ งมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น
ในกรณีที่จาเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิน้
ผูม้ ายื่นสิง่ ของตัวอย่างต้องแสดงหลักฐานการมอบอานาจว่าเป็นผู้แทนผู้เสนอ
ราคา (กรณีผู้ยนื่ ฯ มิได้เป็นกรรมการผูม้ ีอานาจผูกพัน)
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่ งสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ให้ถถี่ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยนื่ ข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รบั ผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยนื่ ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยนื่ ข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือ
ในขณะทีม่ ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผูร้ ิเริม่ ให้มีการกระทาดังกล่าวและได้
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิ ดังนี้
(๑) ปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่ วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ดว้ ยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสูก่ ระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธกี ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทาแผนการใช้พัสดุที่ผลิต
ภายในประเทศโดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ กองทัพบก
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ ข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถกู ต้องตามข้อ ๒ หรือยืน่ หลักฐานการยืน่
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยืน่ ข้อเสนอไม่ถกู ต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบั พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยนื่ ข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓กาหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนทีม่ ิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยนื่ ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้
๕.๔ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอรายนัน้ ในบัญชีผู้รบั เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่
๓
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยนื่ ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่
๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้ จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิที่จะ
ไม่รบั ข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รบั ราคา
ต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทัง้ หมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถอื ว่าการตัดสินของ

กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓เป็นเด็ดขาด ผู้ยนื่ ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทงิ้ งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบั การคัดเลือกหรือไม่ก็
ตาม หากมีเหตุทเี่ ชื่อถือได้วา่ การยืน่ ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยนื่ ข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ ชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผูย้ ื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชีแ้ จงไม่เป็นที่รับฟังได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูย้ ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ อาจ
ประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทีช่ นะ
การประกวดราคาหรือที่ได้รบั การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผูย้ ื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา
หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๕.๘ หากผู้ยนื่ ข้อเสนอซึ่งเป็นผูป้ ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีไ่ ม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดย
จัดเรียงลาดับผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ เป็นผูป้ ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน ๓ ราย
ผู้ยนื่ ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึง่ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs
๕.๙ หากผู้ยนื่ ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผปู้ ระกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึน้ ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถอื สัญชาติไทยหรือนิติบคุ คลที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่ เป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ ือสัญชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลที่จดั ตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
ผู้ยนื่ ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึง่ ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาทีถ่ ือสัญชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับ
ถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ทธี่ นาคารสั่งจ่ายให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพ
ภาคที่ ๓ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ

๖.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รบั จ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มดี อกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอนื่ ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น
จานวน ๑ งวด ดังนี้
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบัตงิ านทัง้ หมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รบั จ้างนางานทีร่ บั จ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึง่ โดยไม่ได้รับ
อนุญาตจากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็น
จานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนัน้
๘.๒ กรณีที่ผู้รบั จ้างปฏิบตั ิผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผูช้ นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ ได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้รบั มอบงาน
โดยผู้รบั จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดี งั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมือ่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ
ภาคที่ ๓ได้รับอนุมตั ิเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านัน้
๑๐.๒ เมื่อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้คดั เลือกผู้ยนื่ ข้อเสนอราย
ใด ให้เป็นผู้รบั จ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมา
เพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนัน้ ต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ ีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามทีร่ ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิง่ ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับตัง้ แต่วนั ทีผ่ ู้รับจ้างสัง่ หรือซือ้ ของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ ได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ ีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่รฐั มนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยนื่ ข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ได้คดั เลือกแล้ว
ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยืน่
ข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้ จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัตติ ามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ คา
วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นทีส่ ุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิ ธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้าง
ในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพ
ภาคที่ ๓ไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รบั จัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะทาการจัดจ้างครัง้ นีต้ ่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รบั การ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยนื่ ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอืน่ ใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนีต้ ่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๗ การจัดทาป้ายสัญลักษณ์ กาหนดตามรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ท้าย
หนังสือกรมส่งกาลังบารุงทหารบก ที่ กห ๐๔๐๔/๑๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (บัญชีรายการสิง่ อุปกรณ์
ประเภทเครื่องแต่งกายฯ ทีต่ ้องจัดทาป้ายสัญลักษณ์ ติดกับสิง่ อุปกรณ์) โดยมีข้อความ เครือ่ งหมายตามทีร่ ะบุ
ไว้ และสิง่ อุปกรณ์ที่มขี นาดให้ระบุขนาดด้วย พิมพ์ด้วยสีดาลงบนแถบสีขาว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจนอ่าน
ได้งา่ ย สีที่พิมพ์ต้องทนต่อการซักฟอกไม่หลุดออกง่าย ขนาดป้าย กว้าง ๒.๕ - ๓ เซนติเมตร ความยาวตาม
ความเหมาะสม ของสิ่งอุปกรณ์แต่ละชนิด หรือพื้นที่ทตี่ ดิ ป้าย แถบผ้าต้องเป็นแถบผ้าสาหรับทาป้ายสัญลักษณ์
สาหรับติดกับเครือ่ งแต่งกาย หรือสิง่ ทออืน่ ตามมาตรฐานของท้องตลาด สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่มขี นาดไม่ต้องระบุใน
ป้ายสัญลักษณ์

๑๐.๘ เมื่อผูว้ ่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รบั จ้างจะต้อง
ระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะทุกชุด โดยกาหนดการติดป้ายสัญลักษณ์
ดังนี้
๑๐.๘.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สญ
ั ญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รบั จ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะในป้ายสัญลักษณ์นี้
ด้วย ตามรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ
๑๐.๘.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ตัวเสื้อ
เย็บติดบริเวณแนวสาบเสื้อด้านขวาด้านในห่างจากชายเสื้อประมาณ ๑๒ - ๑๓ เซนติเมตร ป้ายสัญลักษณ์พับ
ครึ่ง ตัวกางเกงเย็บติดตรงแนวสาบกางเกง บริเวณด้านในตรงกึ่งกลางซิป ป้ายสัญลักษณ์พับครึ่ง ตามตัวอย่าง
การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับสิ่งอุปกรณ์เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ผนวก ข. ที่แนบ
๑๐.๘.๓ รูปแบบของป้ายแผ่นผ้าวิธีการบารุงรักษาเครือ่ งแบบสนาม ใช้เย็บติดกับ
เสื้อเครือ่ งแบบสนาม พิมพ์ขอ้ ความด้วยตัวอักษรสีดาลงบนผ้าใยสังเคราะห์สขี าว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจน
อ่านได้งา่ ย สีที่พิมพ์ต้องมีความคงทน คมชัด เรียบร้อย ไม่หลุดร่อนง่าย ความคงทนของสี สีไม่ตกในน้าละลาย
ผงซักฟอก รูปแบบ ลักษณะ ขนาด และรายละเอียดข้อความ ตามผนวก ก. ท้ายคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๐๔๙๔
๑๐.๙ เมื่อผู้วา่ จ้างได้ตรวจรับสิง่ ของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รบั จ้างจะต้อง
ระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่เสื้อยืดคอรูปตัววีทุกตัว โดยกาหนดการติดป้ายสัญลักษณ์ดังนี้
๑๐.๙.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สญ
ั ญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รบั จ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของเสื้อยืดคอรูปตัววีในป้ายสัญลักษณ์นี้ดว้ ย ตามรูปแบบ
ของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ
๑๐.๙.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับเสื้อยืดคอรูปตัววี เย็บติดกับตะเข็บเสื้อข้าง
ลาตัวของตัวเสื้อด้านนอก ด้านซ้ายของตัวเสื้อห่างจากชายเสื้อ ๔ - ๕ เซนติเมตร ป้ายสัญลักษณ์พับครึ่ง ส่วน
เสื้อที่ไม่มีตะเข็บด้านข้างให้เย็บติดตะเข็บชายเสื้อ ตามตัวอย่างการติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับสิ่งอุปกรณ์เสื้อยืด
คอรูปตัววี ผนวก ข. ทีแ่ นบ
๑๐.๑๐ เมือ่ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิง่ ของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผูร้ ับจ้าง
จะต้องระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ทรี่ องเท้าทรงสูงครึง่ น่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) โดยกาหนดการติด
ป้ายสัญลักษณ์ดังนี้
๑๐.๑๐.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สญ
ั ญา พร้อมทัง้ วันเดือนปี และ
ชื่อบริษัท/ห้าง/ร้าน ทีเ่ ป็นผูร้ ับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาด ของรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ใน
ป้ายสัญลักษณ์นี้ดว้ ย ตามรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ข. ที่แนบ
๑๐.๑๐.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE
BOOTS) สกรีนบริเวณลิน้ รองเท้าด้านในทั้งสองข้าง ตามตัวอย่างการติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับสิ่งอุปกรณ์
รองเท้าทรงสูงครึง่ น่องสีดา ผนวก ข. ที่แนบ หรือเย็บติดบริเวณลิน้ รองเท้าด้านในทัง้ สองข้าง แผ่นป้าย
สัญลักษณ์ ติด สป. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ตามผนวก ข. ท้ายคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณ์ชวั่ คราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐ – Q – ๖๕ – T – ๐๐๖๘ ทีแ่ นบ
๑๐.๑๑ เมือ่ ผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิง่ ของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผูร้ ับจ้าง
จะต้องระบุข้อความไว้ที่ถงุ เท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา (สีดา) ทุกคู่ โดยจะต้องระบุเลขที่สญ
ั ญา พร้อมทั้ง
วันเดือนปี ชือ่ บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้ผลิต และระบุขนาด พิมพ์ขอ้ ความตามรูปแบบลงบนถุงเท้าทุกคู่ โดย
พิมพ์บนตัวถุงเท้าด้านนอกบริเวณอุ้งเท้าข้างใดข้างหนึ่ง สีที่พิมพ์จะต้องทนต่อการซักฟอก ไม่หลุดออกง่าย

ข้อความต้องอ่านได้จดั เจน รายละเอียดตามผนวก ก. ท้ายคุณลักษณะเฉพาะสิง่ อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ.
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๒ ทีแ่ นบ
๑๐.๑๒ การกาหนดภาชนะบรรจุทุกรายการ ต้องเป็นกล่องกระดาษแข็ง เนื้อกระดาษเป็น
ลูกฟูก เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน การบรรจุสงิ่ อุปกรณ์แต่ละรายการให้บรรจุในถุงพลาสติกใสที่สามารถ
ป้องกันฝุ่นและความชื้นได้ ส่วนเศษที่เหลือให้บรรจุในอีก ๑ กล่องให้เรียบร้อย การระบุข้อความข้างกล่องให้
ระบุตามความกว้างและความยาว โดยด้านนอกของกล่องต้องระบุข้อความชื่อสิ่งอุปกรณ์ เลขที่สัญญา พร้อม
ทั้ง วันเดือนปี จานวน ขนาดเบอร์ วันเดือนปี ที่ผลิต และชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ผู้ผลิต ข้อความที่พิมพ์จะต้องดู
เหมาะสมสวยงามตามขนาดความสูงของกล่องและมองเห็นได้ชดั เจน
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยนื่ ข้อเสนอทีไ่ ด้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบตั ิงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาของผู้ยนื่ ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ประกอบการ
ทัง้ นี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยืน่
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัตกิ ารกองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั กิ ารกองทัพภาคที่ ๓
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

