
 ( ร่าง ) 

ประกาศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 
   เรื่อง  ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุนทหารพราน    
           กองทัพภาคท่ี ๓  และหน่วยขึ้นตรง  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
           (e-bidding) 
                                        ----------------------------------------------------------- 

                 กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตเครื่อง
แต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุนทหารพรานกองทัพภาคท่ี ๓ และหน่วยขึ้นตรง 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังส้ิน ๓๒,๒๔๐,๙๘๒.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสองแสนส่ีหมื่นเก้าร้อยแปดสิบสอง
บาทถ้วน)  ตามรายการ ดังนี้ 
                 ๑. เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดปูองกันยุง)  หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 
๘๔๐๕-๓๕-๒๒๑-๖๕๑๘  จ านวน ๙,๓๐๘ ชุด        และปูายแผ่นผ้าวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องแบบสนาม              
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕-๓๕-๒๒๓-๓๕๐๑ 
                 ๒. เส้ือยืดคอกลม (สีด า)                                             หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๐๕-๓๕-๒๒๑-๖๕๒๐  จ านวน ๑๑,๙๐๔ ตัว 
                 ๓. ถุงเท้า (ต้านเช้ือแบคทีเรีย) (สีด า)                              หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๔๐-๓๕-๒๔๓-๗๕๐๐  จ านวน ๙,๓๐๘ คู่ 
                 ๔. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง                                           หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 
๘๔๓๐-Q-๕๙-P-๐๑๒๙  จ านวน ๕,๙๕๒ คู่ 
                 ๕. กางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพราน (สีด า)                     หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๑๕-๓๕-๒๓๔-๐๒๓๒  จ านวน ๗,๗๘๘ ตัว 
                 ๖. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีด า)                                       หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 
๘๔๓๐-Q-๕๙-P-๐๑๓๑  จ านวน ๕,๑๙๒ คู่ 
                 ๗. เครื่องหมายปักแสดงช้ันอาสาสมัครทหารพราน              หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๔  จ านวน ๗,๗๘๘ อัน 
                 ๘. เครื่องหมายปักแสดงสังกัดอาสาสมัครทหารพราน           หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๕  จ านวน ๗,๗๘๘ อัน 
                 ๙. ปูายช่ือชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน                           หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๖  จ านวน ๗,๗๘๘ อัน 
                 ๑๐. หมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีด า)                             หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๑๕-๓๕-๒๓๔-๐๔๑๖  จ านวน ๒,๕๙๖ ใบ 
                 ๑๑. เครื่องหมายปักตราหน้าหมวกอาสาสมัครทหารพราน     หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๕๕-๓๕-๒๔๓-๙๐๐๓  จ านวน ๒,๕๙๖ อัน 
                 ๑๒. เปลสนาม                                                        หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๘๐๕-๓๕-๒๒๙๐๕๑๘  จ านวน ๒,๕๙๖ เปล 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
/๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
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                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  และผู้ยื่นข้อเสนอต้อง 
มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท        
(สิบหกล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ี  
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓  เช่ือถือ 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  กองทัพบก 
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 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) 
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                 ๑๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก 

                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 ในวันและเวลา
ราชการ 
 

/ผู้สนใจ … 
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                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันท่ี ........................ โดยกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค
ท่ี ๓จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th 
ในวันท่ี ........................  
  
   ประกาศ   ณ   วันท่ี         กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  
 พลตรี  

 ( ฉลองชัย    ชัยยะค า ) 
                                                 รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ท าการแทน 
                                                          ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
ฝุายพลาธิการ 
 
 
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( ร่าง ) 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขท่ี ........................ 

การจ้างผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุนทหารพรานกองทัพภาคท่ี ๓ 
และหน่วยขึ้นตรง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
ลงวันท่ี         กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

---------------------------------- 
                กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓" 
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุน
ทหารพรานกองทัพภาคท่ี ๓ และหน่วยขึ้นตรง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ตามรายการ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                ๑. เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดปูองกันยุง)  หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 
๘๔๐๕-๓๕-๒๒๑-๖๕๑๘  จ านวน ๙,๓๐๘ ชุด        และปูายแผ่นผ้าวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องแบบสนาม              
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕-๓๕-๒๒๓-๓๕๐๑ 
                ๒. เส้ือยืดคอกลม (สีด า)                                             หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 
๘๔๐๕-๓๕-๒๒๑-๖๕๒๐  จ านวน ๑๑,๙๐๔ ตัว 
                ๓. ถุงเท้า (ต้านเช้ือแบคทีเรีย) (สีด า)                              หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๔๐-๓๕-๒๔๓-๗๕๐๐  จ านวน ๙,๓๐๘ คู่ 
                ๔. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง                                           หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๓๐-Q-๕๙-P-๐๑๒๙  จ านวน ๕,๙๕๒ คู่ 
                ๕. กางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพราน (สีด า)                     หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๑๕-๓๕-๒๓๔-๐๒๓๒  จ านวน ๗,๗๘๘ ตัว 
                ๖. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีด า)                                       หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 
๘๔๓๐-Q-๕๙-P-๐๑๓๑  จ านวน ๕,๑๙๒ คู่ 
                ๗. เครื่องหมายปักแสดงช้ันอาสาสมัครทหารพราน              หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๔  จ านวน ๗,๗๘๘ อัน 
                ๘. เครื่องหมายปักแสดงสังกัดอาสาสมัครทหารพราน           หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๕  จ านวน ๗,๗๘๘ อัน 
                ๙. ปูายช่ือชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน                           หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๖  จ านวน ๗,๗๘๘ อัน 
                ๑๐. หมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีด า)                             หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ   
๘๔๑๕-๓๕-๒๓๔-๐๔๑๖  จ านวน ๒,๕๙๖ ใบ 
                ๑๑. เครื่องหมายปักตราหน้าหมวกอาสาสมัครทหารพราน     หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ  
๘๔๕๕-๓๕-๒๔๓-๙๐๐๓  จ านวน ๒,๕๙๖ อัน 
                ๑๒. เปลสนาม                                                        หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ   
๘๘๐๕-๓๕-๒๒๙๐๕๑๘  จ านวน ๒,๕๙๖ เปล 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 



 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างท่ัวไป 
                          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     บัญชีแนบประกาศเครื่องแต่งกาย (ผนวก ก.) 
                         ๑.๘     บัญชีแนบประกาศเครื่องแต่งกาย (ผนวก ข.) 
                         ๑.๙     บัญชีแนบประกาศเครื่องแต่งกาย (ผนวก ค.) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  และผู้ยื่น 
ข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
(สิบหกล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ท่ี  
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ เช่ือถือ 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
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 หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑) 
                          ๒.๑๓     ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                                           (๔.๒)   กรณีเป็นผู้ผลิต จะต้องน าใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานแบบ 
รง.๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรมท่ีมีและใช้อยู่ในปัจจุบัน  หรือกรณีแบบ ร.ง.๔  หมดอายุ  ให้น าหลักฐานหนังสือ
รับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองว่าเป็นโรงงานท่ีสามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายเฉพาะใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน รง.๔  หลักฐานดังกล่าวจะต้องน าส าเนา  ๑ ชุด มาแสดงในวันยื่นซอง 
                                           (๔.๓)   กรณีเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต  จะต้องน าหลักฐานการ
แต่งต้ังให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น และจะต้องน าเอกสารฉบับจริง พร้อม
ส าเนา  ๑ ชุด มาแสดงในวันยื่นซองด้วย 
                                           ในกรณีหนังสือแต่งต้ังดังกล่าว ได้รับการแต่งต้ังจากผู้ผลิต ภายในประเทศ
จะต้องแนบหลักฐานตามข้อ (๔.๒)  ซึ่งเป็นผู้ผลิตมาด้วย                                    
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๑)  ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 



 
                          ๓.๒    ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ 
ท้ังนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีท่ี
มีการก าหนดผลงานตามข้อ ๒.๗ เท่านั้น) 
                                   (๕)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๕.๑)   แคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ของ 
กองทัพบก ตามข้อ ๔.๔ 
                                           (๕.๒)   ใบเสนอราคา 
                                           (๕.๓)   แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑) 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ท้ังนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ 
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     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท้ังปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก 
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ให้เริ่ม
ท างานรายละเอียดตาม  ผนวก  ก. ท่ีแนบ  และก าหนดส่งมอบอันเป็นงานจ้าง    ณ  คลังส่ิงอุปกรณ์ ๑, ๒ และ ๔  
ฝุายส่งก าลังบ ารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ    
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข 
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 



 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ 
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ  
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม        
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื ่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื ่นข้อเสนอ และ  กองทัพบก โดย           
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่  กองทัพบก โดย    
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและ
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
                          ๔.๘    ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอตาม  ผนวก  ข. ท่ีแนบ  
เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ภายในวันท่ี ……………...................
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.    ณ  แหล่งชุมนุมนายทหารช้ันประทวนกองทัพภาคท่ี ๓   ค่ายสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  ท้ังนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓   
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว  ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว  กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยตัวอย่างของพัสดุท่ีน ามามอบนั้นต้อง  ท า
เครื่องหมายผูกปูาย เขียนช่ือ บริษัท ห้าง ร้าน ติดไว้ให้ชัดเจน 
                                   การตรวจทดลองส่ิงของตัวอย่างจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น ใน
กรณีท่ีจ าเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองท่ีหน่วยงานอื่นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังส้ิน 
                                   ผู้มายื่นส่ิงของตัวอย่างต้องแสดงหลักฐานการมอบอ านาจว่าเป็นผู้แทนผู้เสนอราคา 
(กรณีผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน) 
                          ๔.๙    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ท่ีก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
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                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๑,๖๑๒,๐๔๙.๑๐ บาท 
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันส่ีสิบเก้าบาทสิบสตางค์) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ี
สัญญาร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ท้ังนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะคืน
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ได้
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีคัดเลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่น
ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก 
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย    
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
 
 



 
                          ๖.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขท่ี กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น 
                          ๖.๔     กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช่ือผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
                                   (๒)    ไม่กรอกช่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓มีสิทธิที่จะไม่รบัข้อเสนอ ไม่
รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ทรงไว้ซึ่งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด 
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่  
จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ  กองทัพบก โดย         
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ    
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ี เช่ือถือได้ว่าการ
ยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ี
รับฟังได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก  กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
 
 
 



 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ อาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการประกวด
ราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท า
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 
                        ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓  ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ 
รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑  เงินสด 
                          ๗.๒  เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                          ๗.๓  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๗.๔  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ง  กองทัพบก โดย  
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ได้รับมอบไว้แล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓  จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ตลอดจนภาษีอื่น ๆ  และค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้ว  โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์  และก าหนดการจ่ายเงินเป็น 
จ านวน ๑ งวด ดังนี ้
                          เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานท้ังหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมท้ังท าสถานท่ีจ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓  จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝุาฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อย
ละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑  จะก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๘  ของราคาค่าจ้าง 
 



 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตาม
แบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า   ๖ เดือน    นับถัดจากวันท่ี กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับ
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น 
                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด 
ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่ังหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ 
                                   (๒)    จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่
ไปท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคท่ี ๓จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข 
หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ค าวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างใน
กรณีต่อไปนี้ได้ โดยท่ีผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓
ไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะ
ท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
 
 



 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่  กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                         ๑๑.๗  เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องระบุ
ข้อความและสัญลักษณ์ไว้ท่ี เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน ทุกชุด  โดยก าหนดการติดปูายสัญลักษณ์
ดังนี้ 
                                  ๑๑.๗.๑ รูปแบบของปูายสัญลักษณ์ ตาม ผนวก ค. โดยจะต้องระบุเลขท่ีสัญญาจ้าง 
พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี และช่ือ บริษัท ห้าง ร้าน ท่ีเป็นผู้รับจ้าง ท้ังนี้ให้ระบุขนาดของ  เครื่องแบบสนาม  ในปูาย
สัญลักษณ์นี้ด้วย 
                                 ๑๑.๗.๒ พิมพ์ด้วยสีด าลงบนแถบผ้าสีขาว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจน อ่านได้ง่ายสี
ท่ีพิมพ์ต้องทนต่อการซักฟอกไม่หลุดออกง่าย 
                                 ๑๑.๗.๓ ขนาดของปูาย กว้าง ๒.๕–๓.๐ เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสม 
                                 ๑๑.๗.๔ แถบผ้าต้องเป็นแถบผ้าส าหรับท าปูายสัญลักษณ์ส าหรับติดกับเครื่องแต่งกาย 
หรือส่ิงทออื่น ตามมาตรฐานของท้องตลาด 
                                 ๑๑.๗.๕ การติดปูายสัญลักษณ์เข้ากับ เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน โดยตัว
เส้ือ ให้พับครึ่งปูายสัญลักษณ์แล้วเย็บติดกับตะเข็บข้างล าตัวของตัวเส้ือด้านในห่างจากชายเส้ือ ๔ - ๕ นิ้ว  ส าหรับ
กางเกง ให้เย็บปูายสัญลักษณ์ติดกับขอบเอวบริเวณด้านในอยู่ระหว่างเปูากางเกงกับตะเข็บข้างโดยเย็บทาบหรือ
พับครึ่งปูายสัญลักษณ์แล้วเย็บติดขอบล่างด้านในของเอวกางเกง  โดยให้เครื่องหมายกงจักรออกด้านนอก 
                                ๑๑.๗.๖ รูปแบบของปูายแผ่นผ้าวิธีบ ารุงรักษาเครื่องแบบสนาม ใช้เย็บติดกับเส้ือ
เครื่องแบบสนาม  
                                ๑๑.๗.๗ พิมพ์ด้วยสีด าลงบนผ้าใยสังเคราะห์สีขาว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจน         
อ่านได้ง่ายสีท่ีพิมพ์ต้องทนต่อการซักฟอกไม่หลุดออกง่าย 
                                ๑๑.๗.๘ ขนาดของปูาย ความยาว ๘.๘ ± ๐.๕ เซนติเมตร  ความกว้าง ๕ ± ๐.๕ 
เซนติเมตร 
                       ๑๑.๘  เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องระบุ
ข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่รองเท้าทรงสูงครึ่งน่องโดยก าหนดการติดปูายสัญลักษณ์ดังนี้ 
                                ๑๑.๘.๑ รูปแบบของปูายสัญลักษณ์  ตาม ผนวก ค. ท้ายคุณลักษณะเฉพาะ สป. 
๘๔๓๐–Q–๕๙–P–๐๑๒๙  โดยจะต้องระบุเลขท่ีสัญญาจ้าง  พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี และช่ือ บริษัท ห้าง ร้าน ท่ี
เป็นผู้รับจ้าง ท้ังนี้ให้ระบุขนาดของ  รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง  ในปูายสัญลักษณ์นี้ด้วย 
                       ๑๑.๙  เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับส่ิงของท่ีส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องระบุ
ข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่   เส้ือยืดคอกลม ทุกตัว  โดยก าหนดการติดปูายสัญลักษณ์ดังนี้ 
                                ๑๑.๙.๑ รูปแบบของปูายสัญลักษณ์ ตาม ผนวก ค. โดยจะต้องระบุเลขท่ีสัญญาซื้อขาย 
พร้อมท้ัง วัน เดือน ปี และช่ือ บริษัท ห้าง ร้าน ท่ีเป็นผู้รับจ้าง ท้ังนี้ให้ระบุขนาดของ เส้ื อยืดคอกลม ในปูาย
สัญลักษณ์นี้ด้วย 
 



 
                                ๑๑.๙.๒ พิมพ์ด้วยสีด าลงบนแถบผ้าสีขาว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจน อ่านได้ง่ายสีท่ี
พิมพ์ต้องทนต่อการซักฟอกไม่หลุดออกง่าย 
                                ๑๑.๙.๓ ขนาดของปูาย กว้าง ๒.๕–๓.๐ เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสม 
                                ๑๑.๙.๔ แถบผ้าต้องเป็นแถบผ้าส าหรับท าปูายสัญลักษณ์ส าหรับติดกับเครื่อง แต่งกาย 
หรือส่ิงทออื่น ตามมาตรฐานของท้องตลาด 
                                ๑๑.๙.๕ การติดปูายสัญลักษณ์เข้ากับ  เส้ือยืดคอกลม  โดยตัวเส้ือ  ให้พับครึ่งปูาย
สัญลักษณ์แล้วเย็บติดกับตะเข็บข้างล าตัวของตัวเส้ือด้านในห่างจากชายเส้ือ ๔ - ๕ นิ้ว โดยให้เครื่องหมายกงจักร
ออกด้านนอก 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ท้ังนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ไว้ชั่วคราว 
 
  

กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
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