( ร่าง )
ประกาศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุนทหารพราน
กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
----------------------------------------------------------กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตเครื่อง
แต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุนทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๔๐,๙๘๒.๐๐ บาท (สามสิบสองล้านสองแสนสี่หมื่นเก้าร้อยแปดสิบสอง
บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดปูองกันยุง) หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๐๕-๓๕-๒๒๑-๖๕๑๘ จานวน ๙,๓๐๘ ชุด
และปูายแผ่นผ้าวิธีการบารุงรักษาเครื่องแบบสนาม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕-๓๕-๒๒๓-๓๕๐๑
๒. เสื้อยืดคอกลม (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๐๕-๓๕-๒๒๑-๖๕๒๐ จานวน ๑๑,๙๐๔ ตัว
๓. ถุงเท้า (ต้านเชื้อแบคทีเรีย) (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๔๐-๓๕-๒๔๓-๗๕๐๐ จานวน ๙,๓๐๘ คู่
๔. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๓๐-Q-๕๙-P-๐๑๒๙ จานวน ๕,๙๕๒ คู่
๕. กางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพราน (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๑๕-๓๕-๒๓๔-๐๒๓๒ จานวน ๗,๗๘๘ ตัว
๖. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๓๐-Q-๕๙-P-๐๑๓๑ จานวน ๕,๑๙๒ คู่
๗. เครื่องหมายปักแสดงชั้นอาสาสมัครทหารพราน
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๔ จานวน ๗,๗๘๘ อัน
๘. เครื่องหมายปักแสดงสังกัดอาสาสมัครทหารพราน
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๕ จานวน ๗,๗๘๘ อัน
๙. ปูายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๖ จานวน ๗,๗๘๘ อัน
๑๐. หมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๑๕-๓๕-๒๓๔-๐๔๑๖ จานวน ๒,๕๙๖ ใบ
๑๑. เครื่องหมายปักตราหน้าหมวกอาสาสมัครทหารพราน หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๕๕-๓๕-๒๔๓-๙๐๐๓ จานวน ๒,๕๙๖ อัน
๑๒. เปลสนาม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๘๐๕-๓๕-๒๒๙๐๕๑๘ จานวน ๒,๕๙๖ เปล
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
/๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

-๒๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติง านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และผู้ยื่นข้อเสนอต้อง
มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิ บ หกล้ า นบาทถ้ ว น) และเป็ น ผลงานที่ เ ป็น คู่ สั ญ ญาโดยตรงกั บหน่ ว ยงานของรั ฐ หรือ หน่ ว ยงานเอกชน ที่
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่น ข้อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัด ซื้อจั ดจ้างภาครัฐด้ว ยอิเ ล็กทรอนิก ส์ ( Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญ ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญ ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญ ชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไ ด้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ก ทรอนิกส์ ในวันที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ
/ผู้สนใจ …

-๓ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดภายในวันที่ ........................ โดยกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาค
ที่ ๓จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ........................
ประกาศ ณ วันที่

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
พลตรี

( ฉลองชัย ชัยยะคา )
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ทาการแทน
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ฝุายพลาธิการ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

( ร่าง )
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ้างผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุนทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓
และหน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตามประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
---------------------------------กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓"
มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุน
ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ตามรายการ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดปูองกันยุง) หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๐๕-๓๕-๒๒๑-๖๕๑๘ จานวน ๙,๓๐๘ ชุด
และปูายแผ่นผ้าวิธีการบารุงรักษาเครื่องแบบสนาม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕-๓๕-๒๒๓-๓๕๐๑
๒. เสื้อยืดคอกลม (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๐๕-๓๕-๒๒๑-๖๕๒๐ จานวน ๑๑,๙๐๔ ตัว
๓. ถุงเท้า (ต้านเชื้อแบคทีเรีย) (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๔๐-๓๕-๒๔๓-๗๕๐๐ จานวน ๙,๓๐๘ คู่
๔. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๓๐-Q-๕๙-P-๐๑๒๙ จานวน ๕,๙๕๒ คู่
๕. กางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพราน (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๑๕-๓๕-๒๓๔-๐๒๓๒ จานวน ๗,๗๘๘ ตัว
๖. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๓๐-Q-๕๙-P-๐๑๓๑ จานวน ๕,๑๙๒ คู่
๗. เครื่องหมายปักแสดงชั้นอาสาสมัครทหารพราน
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๔ จานวน ๗,๗๘๘ อัน
๘. เครื่องหมายปักแสดงสังกัดอาสาสมัครทหารพราน
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๕ จานวน ๗,๗๘๘ อัน
๙. ปูายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๕๕-๗๗-๒๓๔๒๙๒๖ จานวน ๗,๗๘๘ อัน
๑๐. หมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีดา)
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๑๕-๓๕-๒๓๔-๐๔๑๖ จานวน ๒,๕๙๖ ใบ
๑๑. เครื่องหมายปักตราหน้าหมวกอาสาสมัครทหารพราน หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๕๕-๓๕-๒๔๓-๙๐๐๓ จานวน ๒,๕๙๖ อัน
๑๒. เปลสนาม
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๘๐๕-๓๕-๒๒๙๐๕๑๘ จานวน ๒,๕๙๖ เปล
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓
๑.๔

สัญญาจ้างทั่วไป
แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ 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 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่ วคราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมิ นผลการปฏิบัติ ง านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และผู้ยื่น
ข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.- บาท
(สิบหกล้านบาทถ้วน) และเป็น ผลงานที่เ ป็น คู่สัญ ญาโดยตรงกับ หน่ว ยงานของรัฐ หรือ หน่ว ยงานเอกชน ที่
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๒.๘ ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็น ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบี ยนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๔.๒) กรณีเป็นผู้ผลิต จะต้องนาใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานแบบ
รง.๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีและใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีแบบ ร.ง.๔ หมดอายุ ให้นาหลักฐานหนังสือ
รับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองว่าเป็นโรงงานที่สามารถดาเนินการได้ตามกฎหมายเฉพาะใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ หลักฐานดังกล่าวจะต้องนาสาเนา ๑ ชุด มาแสดงในวันยื่นซอง
(๔.๓) กรณีเป็นผู้แทนจาหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต จะต้องนาหลักฐานการ
แต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจาหน่าย ซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตให้จาหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น และจะต้องนาเอกสารฉบับจริง พร้อม
สาเนา ๑ ชุด มาแสดงในวันยื่นซองด้วย
ในกรณีหนังสือแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิต ภายในประเทศ
จะต้องแนบหลักฐานตามข้อ (๔.๒) ซึ่งเป็นผู้ผลิตมาด้วย
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานจ้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่
มีการกาหนดผลงานตามข้อ ๒.๗ เท่านั้น)
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๕.๑) แคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
กองทัพบก ตามข้อ ๔.๔
(๕.๒) ใบเสนอราคา
(๕.๓) แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ (บช.๑)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อ เสนอต้อ งยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้ง นี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้ง ตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรง กัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ให้เริ่ม
ทางานรายละเอียดตาม ผนวก ก. ที่แนบ และกาหนดส่งมอบอันเป็นงานจ้าง ณ คลังสิ่งอุปกรณ์ ๑, ๒ และ ๔
ฝุายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ
๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ว่ า ก่อ นหรื อ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่น ข้อ เสนอรายใดกระทาการอัน เป็นการขัด ขวางการแข่ง ขัน อย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่ง ขันอย่างเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัด รายชื ่อ ผู้ยื ่น ข้อ เสนอรายนั้น ออกจากการเป็น ผู ้ยื ่น ข้อ เสนอ และ กองทัพ บก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดัง กล่าวเป็นผู้ทิ้ง งาน เว้นแต่ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและ
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอตาม ผนวก ข. ที่แนบ
เพื่อใช้ในการตรวจทดลอง หรือประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา ภายในวันที่ ……………...................
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวนกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยตัวอย่างของพัสดุที่นามามอบนั้นต้อง ทา
เครื่องหมายผูกปูาย เขียนชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ติดไว้ให้ชัดเจน
การตรวจทดลองสิ่ง ของตัวอย่างจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น ใน
กรณีที่จาเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ผู้มายื่นสิ่งของตัวอย่างต้องแสดงหลักฐานการมอบอานาจว่าเป็นผู้แทนผู้เสนอราคา
(กรณีผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอานาจผูกพัน)
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๑,๖๑๒,๐๔๙.๑๐ บาท
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่สิบเก้าบาทสิบสตางค์)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ
ดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนัง สือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดัง กล่า วมาให้ กองทัพ บก โดย ศูน ย์ป ฏิบ ัติก ารกองทัพ ภาคที ่ ๓ ตรวจสอบความถูก ต้อ งในวัน ที่
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่ อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไ ด้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจ การร่ วมค้ าที่จ ดทะเบียนเป็นนิ ติบุค คลใหม่" หมายความว่า กิจ การร่ วมค้ าที่จ ด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะคืน
ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ได้
พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้
ซึ่ง เสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่น
ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไ ม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิที่จะไม่รบั ข้อเสนอ ไม่
รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่
จะพิจ ารณา ทั้ง นี้ เพื่อ ประโยชน์ข องทางราชการเป็น สาคัญ และให้ถือ ว่า การตัด สิน ของ กองทัพ บก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษ
ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อถือได้ว่าการ
ยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้
ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่
รับฟัง ได้ กองทัพ บก โดย ศู นย์ปฏิ บัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีสิ ทธิที่จ ะไม่รั บข้อเสนอหรือไม่ รับราคาของผู้ยื่ น
ข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวด
ราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผ ลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทา
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่า จ้า งที่ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไ ด้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้ง เวีย นให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนัง สือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่ง กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ได้รับมอบไว้แล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น
จานวน ๑ งวด ดังนี้
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝุาฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อย
ละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญ ญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของราคาค่าจ้าง

๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง ตาม
แบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ได้รับมอบงาน โดยผู้รับ
จ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้าง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศ ต่ อ กรมเจ้ า ท่ า
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไ ม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่
ไปทาสัญ ญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไ ว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที
และอาจพิ จ ารณาเรี ยกร้อ งให้ช ดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ ามี ) รวมทั้ ง จะพิจ ารณาให้ เป็ นผู้ ทิ้ง งานตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข
หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ คาวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างใน
กรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ไม่ได้
(๑) ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะ
ทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีก ารกระท าที่ เข้ า ลัก ษณะผู้ยื่ น ข้อ เสนอที่ ชนะการจั ด จ้า งหรื อที่ ไ ด้ รั บการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่า กระทาการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๗ เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องระบุ
ข้อความและสัญลักษณ์ ไว้ที่ เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน ทุกชุด โดยกาหนดการติดปูายสัญลักษณ์
ดังนี้
๑๑.๗.๑ รูปแบบของปูายสัญลักษณ์ ตาม ผนวก ค. โดยจะต้องระบุเลขที่สัญญาจ้าง
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของ เครื่องแบบสนาม ในปูาย
สัญลักษณ์นี้ด้วย
๑๑.๗.๒ พิมพ์ด้วยสีดาลงบนแถบผ้าสีขาว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจน อ่านได้ง่ายสี
ที่พิมพ์ต้องทนต่อการซักฟอกไม่หลุดออกง่าย
๑๑.๗.๓ ขนาดของปูาย กว้าง ๒.๕–๓.๐ เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสม
๑๑.๗.๔ แถบผ้าต้องเป็นแถบผ้าสาหรับทาปูายสัญลักษณ์สาหรับติดกับเครื่องแต่งกาย
หรือสิ่งทออื่น ตามมาตรฐานของท้องตลาด
๑๑.๗.๕ การติดปูายสัญลักษณ์เข้ากับ เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน โดยตัว
เสื้อ ให้พับครึ่งปูายสัญลักษณ์แล้วเย็บติดกับตะเข็บข้างลาตัวของตัวเสื้อด้านในห่างจากชายเสื้อ ๔ - ๕ นิ้ว สาหรับ
กางเกง ให้เย็บปูายสัญลักษณ์ติดกับขอบเอวบริเวณด้านในอยู่ระหว่างเปูากางเกงกับตะเข็บข้างโดยเย็บทาบหรือ
พับครึ่งปูายสัญลักษณ์แล้วเย็บติดขอบล่างด้านในของเอวกางเกง โดยให้เครื่องหมายกงจักรออกด้านนอก
๑๑.๗.๖ รูป แบบของปูา ยแผ่ นผ้ า วิธี บารุ ง รั ก ษาเครื่ องแบบสนาม ใช้ เ ย็บ ติด กั บเสื้ อ
เครื่องแบบสนาม
๑๑.๗.๗ พิม พ์ ด้ว ยสี ด าลงบนผ้า ใยสั ง เคราะห์ สี ขาว ข้ อความสัญ ลัก ษณ์ต้ องชั ดเจน
อ่านได้ง่ายสีที่พิมพ์ต้องทนต่อการซักฟอกไม่หลุดออกง่าย
๑๑.๗.๘ ขนาดของปูาย ความยาว ๘.๘ ± ๐.๕ เซนติเมตร ความกว้าง ๕ ± ๐.๕
เซนติเมตร
๑๑.๘ เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องระบุ
ข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่รองเท้าทรงสูงครึ่งน่องโดยกาหนดการติดปูายสัญลักษณ์ดังนี้
๑๑.๘.๑ รู ป แบบของปู า ยสั ญ ลั ก ษณ์ ตาม ผนวก ค. ท้ า ยคุ ณลั ก ษณะเฉพาะ สป.
๘๔๓๐–Q–๕๙–P–๐๑๒๙ โดยจะต้องระบุเลขที่สัญญาจ้าง พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ที่
เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของ รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง ในปูายสัญลักษณ์นี้ด้วย
๑๑.๙ เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องระบุ
ข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่ เสื้อยืดคอกลม ทุกตัว โดยกาหนดการติดปูายสัญลักษณ์ดังนี้
๑๑.๙.๑ รูปแบบของปูายสัญลักษณ์ ตาม ผนวก ค. โดยจะต้องระบุเลขที่สัญญาซื้อขาย
พร้อมทั้ง วัน เดือน ปี และชื่อ บริษัท ห้าง ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้ง นี้ให้ระบุขนาดของ เสื้ อยืดคอกลม ในปูาย
สัญลักษณ์นี้ด้วย

๑๑.๙.๒ พิมพ์ด้วยสีดาลงบนแถบผ้าสีขาว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจน อ่านได้ง่ายสีที่
พิมพ์ต้องทนต่อการซักฟอกไม่หลุดออกง่าย
๑๑.๙.๓ ขนาดของปูาย กว้าง ๒.๕–๓.๐ เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสม
๑๑.๙.๔ แถบผ้าต้องเป็นแถบผ้าสาหรับทาปูายสัญลักษณ์สาหรับติดกับเครื่อง แต่งกาย
หรือสิ่งทออื่น ตามมาตรฐานของท้องตลาด
๑๑.๙.๕ การติดปูายสัญ ลักษณ์เข้ากับ เสื้ อยืดคอกลม โดยตัวเสื้อ ให้พับครึ่ง ปูา ย
สัญลักษณ์แล้วเย็บติดกับตะเข็บข้างลาตัวของตัวเสื้อด้านในห่างจากชายเสื้อ ๔ - ๕ นิ้ว โดยให้เครื่องหมายกงจักร
ออกด้านนอก
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
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