( รําง )

ประกาศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจ๎างผลิตเครื่องแตํงกายสนับสนุนกาลังพลของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ และหนํวย
ขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------------------กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ๎างผลิตเครื่อง
แตํงกายสนับสนุนกาลังพลของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ และหนํวยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ๎างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๗,๖๔๓,๐๕๖.๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล๎านหกแสนสี่หมื่นสามพันห๎าสิบหกบาทถ๎วน) ตามรายการดังนี้
๑. เครื่องแบบสนาม แบบกระเป๋าเจาะ (ผ๎าสีพราง)
จานวน ๙,๐๑๖ ชุด
๒. เสื้อยืดคอรูปตัววี (สีพรางลายดิจิตอล)
จานวน ๙,๐๑๖ ตัว
๓. รองเท๎าทรงสูงครึ่งนํอง (แบบ JUNGLE BOOT)
จานวน ๔,๕๐๘ คูํ
๔. ถุงเท๎า (ต๎านเชื้อแบคทีเรีย) (สีดา)
จานวน ๙,๐๑๖ คูํ
ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย
๓. ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ
๔. ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือทาสัญญากับหนํวยงานของรัฐไว๎ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎ทิ้งงานของ
หนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็นหุ๎นสํวน
ผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย
๖. มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ๎างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว และผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎อง
มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ๎างไมํเกิน ๕ ปี ในวงเงินไมํน๎อยกวํา ๑๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท
(สิบสามล๎านแปดแสนบาทถ๎วน) และเป็นผลงานที่เป็นคูํสัญญาโดยตรงกับหนํวยงานของรัฐ หรือหนํวยงาน
เอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ

¶ /๘. ...

-๒๘. ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอราคารายอื่นที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํกองทัพบก
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํ รัฐบาลของผู๎ยื่น
ข๎อเสนอได๎มีคาสั่งให๎สละเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๑๐. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ ด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๑๓. ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการ
จํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕ – Q – ๖๑ – T – ๐๐๓๗ จานวน ๘ หน๎า
สาหรับผ๎าสีพราง ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕ –
Q – ๖๑ – T – ๐๐๐๑ จานวน ๔ หน๎า สาหรับผ๎าแข็งสีขาว ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ที่ ทบ.
๘๓๐๓๐๐๒/๑ หมายเลข สป. ๘๓๐๕ – ๓๕ – ๒๒๙ – ๐๒๗๗ จานวน ๑ หน๎า และสาหรับป้ายแผํนผ๎าวิธีการ
บารุงรักษาเครื่องแบบสนาม ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ที่ ทบ.๘๔๑๓๐๐๗ หมายเลข สป. ๙๙๐๕
– ๓๕ – ๒๒๓ – ๓๕๐๑ จานวน ๕ หน๎า, สาหรับเสื้อยืดคอรูปตัววี ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว
สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๐๕ – Q – ๖๒ – T – ๐๐๐๓ จานวน ๘ หน๎า, สาหรับรองเท๎าทรงสูง
ครึ่งนํอง (แบบ JUNGLE BOOT) ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๔๓๐ – Q – ๖๑ – T – ๐๐๑๗ จานวน ๑๐ หน๎า และสาหรับถุงเท๎า (ต๎านเชื้อแบคทีเรีย) ตามคุณลักษณะ
เฉพาะ สป. สาย พธ. ที่ ทบ. ๘๔๐๒๐๑๐ หมายเลข สป. ๘๔๔๐ – ๓๕ – ๒๔๓ – ๗๕๐๐ จานวน ๖ หน๎า
ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ ........................ ระหวํางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผู๎สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผํานทางระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแตํวันที่ประกาศจนถึงกํอนวันเสนอราคา

/ผู๎สนใจ ...

-๓ผูส๎ นใจสามารถดูรายละเอียดได๎ที่เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตํอ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ
ผู๎สนใจต๎องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ผํานทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ชํองทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดภายในวันที่ .............. โดยกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตั ิการกองทัพภาคที่ ๓
จะชี้แจงรายละเอียดดังกลําวผํานทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ................
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตรี

-รําง-

( ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ )
รองผู๎บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ทาการแทน
ผู๎บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ฝ่ายพลาธิการ
หมายเหตุ ผู๎ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสํวนที่ ๑ และเอกสารสํวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได๎ตั้งแตํวันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
ร.ท.
จ.ส.อ. อานวย บุญเกตุ
พ.อ.
พ.อ.
พ.อ.

รําง
พ.ย. ๖๑
พิมพ์/ทาน ๒๒ พ.ย. ๖๑
ตรวจ
พ.ย. ๖๑
ตรวจ
พ.ย. ๖๑
ตรวจ
พ.ย. ๖๑

(รําง)
เอกสารประกวดราคาจ๎างด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจ๎างผลิตเครื่องแตํงกายสนับสนุนกาลังพลของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ และหนํวยขึ้นตรง
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตามประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ลงวันที่
พฤศจิกายน ๒๕๖๑
----------------------------------------------------------------กองทัพ บก โดย ศูน ย์ป ฏิบัติก ารกองทัพ ภาคที่ ๓ ซึ่ง ตํอ ไปนี้เ รีย กวํา "กองทัพ บก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงค์จะประกวดราคาจ๎างผลิตเครื่องแตํงกายสนับสนุนกาลังพล
ของ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ และหนํวยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด๎วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข๎อแนะนาและข๎อกาหนดดังตํอไปนี้
๑. เครื่องแบบสนาม แบบกระเป๋าเจาะ (ผ๎าสีพราง) จานวน ๙,๐๑๖ ชุด
๒. เสื้อยืดคอรูปตัววี (สีพรางลายดิจิตอล)
จานวน ๙,๐๑๖ ตัว
๓. รองเท๎าทรงสูงครึ่งนํอง (แบบ JUNGLE BOOT) จานวน ๔,๕๐๘ คูํ
๔. ถุงเท๎า (ต๎านเชื้อแบคทีเรีย) (สีดา)
จานวน ๙,๐๑๖ คูํ
๑. เอกสารแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน
- รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะเฉพาะ เครื่อ งแบบสนามแบบกระเป๋า เจาะ ตาม
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕ – Q – ๖๑ – T – ๐๐๓๗
จานวน ๘ หน๎า สาหรับผ๎าสีพราง ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ
๘๓๐๕ – Q – ๖๑ – T – ๐๐๐๑ จานวน ๔ หน๎า สาหรับผ๎าแข็งสีขาว ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ที่
ทบ. ๘๓๐๓๐๐๒/๑ หมายเลข สป. ๘๓๐๕ – ๓๕ – ๒๒๙ – ๐๒๗๗ จานวน ๑ หน๎า และสาหรับป้ายแผํนผ๎า
วิธีการบารุงรักษาเครื่องแบบสนาม ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ที่ ทบ.๘๔๑๓๐๐๗ หมายเลข สป.
๙๙๐๕ – ๓๕ – ๒๒๓ – ๓๕๐๑ จานวน ๕ หน๎า, สาหรับเสื้อยืดคอรูปตัววี ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๐๕ – Q – ๖๒ – T – ๐๐๐๓ จานวน ๘ หน๎า, สาหรับ
รองเท๎าทรงสูงครึ่งนํอง (แบบ JUNGLE BOOT) ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลข
คุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐ – Q – ๖๑ – T – ๐๐๑๗ จานวน ๑๐ หน๎า และสาหรับถุงเท๎า (ต๎านเชื้อแบคทีเรีย)
ตามคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พธ. ที่ ทบ. ๘๔๐๒๐๑๐ หมายเลข สป. ๘๔๔๐ – ๓๕ – ๒๔๓ – ๗๕๐๐
จานวน ๖ หน๎า
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ๎างทาของ
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู๎ที่มีผลประโยชน์รํวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม

๑.๖

แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว๎ในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒
๑.๗ บัญชีแนบประกาศเครื่องแตํงกาย (ผนวก ก.)
๑.๘ บัญชีแนบประกาศเครื่องแตํงกาย (ผนวก ข.)
๑.๙ บัญชีแนบประกาศเครื่องแตํงกาย (ผนวก ค.)
๒. คุณสมบัติของผู๎ยื่นข๎อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมํเป็นบุคคลล๎มละลาย
๒.๓ ไมํอยูํระหวํางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมํเป็นบุคคลซึ่งอยูํระหวํางถูกระงับการยื่นข๎อเสนอหรือทาสัญญากับหนํวยงาน
ของรัฐไว๎ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู๎ที่ไมํผํานเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพรํในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมํเป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานและได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎เป็นผู๎
ทิ้งงานของหนํวยงานของรัฐในระบบเครือขํายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู๎ทิ้งงานเป็น
หุ๎นสํวนผู๎จัดการ กรรมการผู๎จัดการ ผู๎บริหาร ผู๎มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด๎วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมํมีลักษณะต๎องห๎ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว และ
ผู๎ยื่น ข๎อ เสนอต๎อ งมีผ ลงานประเภทเดีย วกันกับงานที่ป ระกวดราคาจ๎างไมํเกิน ๕ ปี ในวงเงินไมํน๎อยกวํา
๑๓,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบสามล๎านแปดแสนบาทถ๎วน) และเป็นผลงานที่เป็นคูํสัญญาโดยตรงกับหนํวยงานของ
รัฐ หรือหนํวยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๒.๘ ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่นที่เข๎ายื่นข๎อเสนอให๎แกํ
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็น
ผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทยเว๎นแตํ
รัฐบาลของผู๎ยื่นข๎อเสนอได๎มีคาสั่งให๎สละเอกสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
๒.๑๐ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ๎าง
ภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจําย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๒.๑๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งได๎รับคัดเลือกเป็นคูํสัญญาต๎องรับและจํายเงินผํานบัญชี
ธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกินสามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจจํายเป็นเงินสดก็ได๎ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก

๓. หลักฐานการยื่นข๎อเสนอ
ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สํวน คือ
๓.๑ สํวนที่ ๑ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให๎ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอานาจควบคุม (ถ๎ามี) และบัญชีผู๎
ถือหุ๎นรายใหญํ (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๒) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล ให๎
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู๎นั้น สาเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู๎เป็นหุ๎นสํวนที่มิได๎ถือสัญชาติไทย พร๎อม
ทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
(๓) ในกรณีผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอรํวมกันในฐานะเป็นผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข๎ารํวมค๎า และเอกสารตามที่ระบุไว๎ใน (๑) หรือ (๒) ของผู๎รํวมค๎า แล๎วแตํกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม
(๔.๒) กรณีเป็นผู๎ผลิต จะต๎องนาใบอนุญาตให๎ประกอบกิจการโรงงาน
แบบ รง.๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีและใช๎อยูํในปัจจุบัน หรือกรณีแบบ ร.ง.๔ หมดอายุ ให๎นาหลักฐาน
หนังสือรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองวําเป็นโรงงานที่สามารถดาเนินการได๎ตามกฎหมายเฉพาะ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ หลักฐานดังกลําวจะต๎องนาสาเนา ๑ ชุด มาแสดงในวันยื่นซอง
(๔.๓) กรณีเป็นผู๎แทนจาหนํายโดยตรงจากผู๎ผลิต จะต๎องนาหลักฐานการ
แตํงตั้งให๎เป็นตัวแทนจาหนําย ซึ่งออกให๎โดยผู๎ผลิตให๎จาหนํายผลิตภัณฑ์นั้น และจะต๎องนาเอกสารฉบับจริ ง
พร๎อมสาเนา ๑ ชุด มาแสดงในวันยื่นซองด๎วย
ในกรณีหนังสือแตํงตั้งดังกลําว ได๎รับการแตํงตั้งจากผู๎ผลิต ภายในประเทศ
จะต๎องแนบหลักฐานตามข๎อ (๔.๒) ซึ่งเป็นผู๎ผลิตมาด๎วย
(๕) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๑) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑
ครบถ๎วน ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ตามแบบใน
ข๎อ ๑.๖ (๑) ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สํวนที่ ๒ อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดังตํอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอมอบอานาจให๎บุคคลอื่นกระทาการแทนให๎แนบ
หนังสือมอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู๎มอบอานาจและผู๎รับมอบ
อานาจ ทั้งนี้ หากผู๎รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต๎องเป็นผู๎ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล๎วเทํานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข๎อ ๕

(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานจ๎างพร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง (ให๎ใช๎ใน
กรณีที่มีการกาหนดผลงานตามข๎อ ๒.๗ เทํานั้น)
(๔) ใบเสนอราคา
(๕) แคตตาล็อก และแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
กองทัพบก ตามข๎อ ๔.๔
(๖) แบบแสดงบัญชีรายรับรายจํายของโครงการ (บช.๑)
(๗) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข๎อ ๑.๖ (๒) โดยไมํต๎องแนบในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒
ครบถ๎วน ถูกต๎องแล๎ว ระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร๎างบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ตามแบบใน
ข๎อ ๑.๖ (๒) ให๎โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํต๎องแนบบัญชีเอกสารสํวนที่ ๒ ดังกลําวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไมํมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต๎อง
กรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน พร๎อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู๎ยื่นข๎อเสนอโดยไมํ
ต๎องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให๎เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได๎เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคา
ให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกัน ให๎ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคําใช๎จํายอื่นๆ ทั้งปวง
ไว๎แล๎ว
ราคาที่เสนอจะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา ๑๘๐ วัน ตั้งแตํวันเสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎
๔.๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล๎วเสร็จไมํเกิน ๙๐ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ๎างหรือจากวันที่ได๎รับหนังสือแจ๎งจาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ให๎เริ่มทางาน รายละเอียดตาม ผนวก ก. ที่แนบ และกาหนดสํงมอบอันเป็นงานจ๎าง ณ คลังสิ่งอุปกรณ์ ๑, ๒
และ ๔ ฝ่ายสํงกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ คํายสมเด็จพระเอกาทศรถ อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
๔.๔ กํอนเสนอราคา ผู๎ยื่นข๎อเสนอควรตรวจดูรํางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาจ๎างอิเล็กทรอนิกส์
ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องสํงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
กองทัพบก ไปพร๎อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกลําวนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ
สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถํายจะต๎องรับรองสาเนา
ถูกต๎อง โดยผู๎มีอานาจทานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
มีความประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องนาต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องยื่นข๎อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................ ระหวํางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลา
ในการเสนอราคาให๎ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นข๎อเสนอและเสนอราคาแล๎ว จะไมํรับเอกสารการยื่นข๎อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องจัดทาเอกสารสาหรับใช๎ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ๎วน ถูกต๎อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กํอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล๎วจึงสํงข๎อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให๎แกํกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ผํานทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
ด๎วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู๎ยื่นข๎อเสนอแตํละรายวํา เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่นตาม
ข๎อ ๑.๕ (๑) หรือไมํ หากปรากฏวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอ
รายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอที่มีผลประโยชน์รํวมกันนั้นออกจากการเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ
หากปรากฏตํอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์วํา กํอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข๎อเสนอ มีผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม
ตามข๎อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวํามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัด รายชื่อ ผู๎ยื่น ข๎อ เสนอรายนั้น ออกจากการเป็น ผู๎ยื่น ข๎อ เสนอ และกองทัพ บก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาลงโทษผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน เว๎นแตํกองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาเห็นวําผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นมิใชํเป็นผู๎ริเริ่มให๎มีการกระทาดังกลําว
และได๎ให๎ความรํวมมือเป็นประโยชน์ตํอการพิจารณาของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
๔.๘ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ จานวน ๒ ชุด ตาม ผนวก ข. ที่แนบ
และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ กาหนด
โดยลงลายมือผู๎ยื่นข๎อเสนอพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับในเอกสารด๎วย เพื่อใช๎ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ภายใน ๑ วันทาการ นับถัดจากวันยื่นข๎อเสนอราคา ระหวํางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ณ แหลํงชุมนุมนายทหารชั้นประทวนกองทัพภาคที่ ๓ คํายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมืองพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบั ติการกองทัพภาคที่ ๓ จะไมํรับผิดชอบ ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกํ
ตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให๎แกํผู๎ประสงค์จะเสนอ
ราคา โดยตัวอยํางของพัสดุที่นามามอบนั้นต๎องทาเครื่องหมายผูกป้าย เขียนชื่อ บริษัท ห๎าง ร๎าน ติดไว๎ให๎ชัดเจน
ทั้งนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะไมํรับผิดชอบในความเสียหาย
ใดๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
จะคืนให๎แกํ ผู๎ยื่นข๎อเสนอ
การตรวจทดลองสิ่งของตัวอยํางจะใช๎เครื่องมือทดสอบของทางราชการเทํานั้น ใน
กรณีที่จาเป็นต๎องสํงไปตรวจทดลองที่หนํวยงานอื่นผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องรับผิดชอบคําใช๎จํายเองทั้งสิ้น
ผู๎มายื่นสิ่งของตัวอยํางต๎องแสดงหลักฐานการมอบอานาจวําเป็นผู๎แทนผู๎เสนอราคา
(กรณีผู๎ยื่นฯ มิได๎เป็นกรรมการผู๎มีอานาจผูกพัน)
๔.๙ ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ๎ามี)
รวมคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎ด๎วยแล๎ว

(๓) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กาหนด
(๔) ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล๎วไมํได๎
(๕) ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องศึกษาและทาความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ด๎วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู๎ยื่นข๎อเสนอต๎องวางหลักประกันการเสนอราคาพร๎อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ๎างภาครัฐด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ จานวน ๑,๓๘๒,๑๕๓.๐๐ บาท
(หนึ่งล๎านสามแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร๎อยห๎าสิบสามบาทถ๎วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจําย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช๎เช็คหรือ
ดราฟท์นั้นชาระตํอเจ๎าหน๎าที่ในวันที่ยื่นข๎อเสนอ หรือกํอนวันนั้นไมํเกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาต
ให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวียนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอนาเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต๎ อง
สํงต๎นฉบับเอกสารดังกลําวมาให๎กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ตรวจสอบความถูกต๎องในวันที่
........................ ระหวํางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
กรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ยื่นข๎อเสนอในรูปแบบของ "กิจการรํวมค๎า" ประสงค์จะใช๎หนังสือค้า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให๎ระบุชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอในหนังสือ
ค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรํวมค๎าได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อกิจกรรมรํวมค๎า
ดังกลําว เป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรํวมค๎าไมํได๎จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ ให๎ระบุชื่อผู๎เข๎ารํวมค๎ารายที่
สัญญารํวมค๎ากาหนดให๎เป็นผู๎เข๎ายื่นข๎อเสนอกับหนํวยงานของรัฐเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรํวมค๎าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหมํ" หมายความวํา กิจการรํวมค๎าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตํอกรมพัฒนาธุรกิจการค๎า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข๎อนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะคืน
ให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอหรือผู๎ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ได๎พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู๎ชนะการประกวดราคาเรียบร๎อยแล๎ว เว๎นแตํผู๎ยื่นข๎อเสนอรายที่คัดเลือกไว๎ซึ่ง
เสนอราคาต่าสุดหรือได๎คะแนนรวมสูงสุดไมํเกิน ๓ ราย ให๎คืนได๎ตํอเมื่อได๎ทาสัญญาหรือข๎อตกลง หรือผู๎ยื่นข๎อเสนอ
ได๎พ๎นจากข๎อผูกพันแล๎ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมํวําในกรณีใด ๆ จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข๎อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช๎หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒

การพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ
กรณีใช๎หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู๎ชนะการยื่นข๎อเสนอ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข๎อเสนอไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นข๎อเสนอไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น เว๎นแตํ ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ๎างไมํครบถ๎วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓กาหนดไว๎ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญและความแตกตํางนั้นไมํมีผลทาให๎เกิดการได๎เปรียบ
เสียเปรียบตํอผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน๎อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผํอนปรนการ
ตัดสิทธิผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิไมํพิจารณาข๎อเสนอ
ของผู๎ยื่นข๎อเสนอโดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณีดังตํอไปนี้
(๑) ไมํปรากฏชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอรายนั้นในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู๎ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
(๒) ไมํกรอกชื่อผู๎ยื่นข๎อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ๎างด๎วย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิให๎ผู๎ยื่น
ข๎อเสนอชี้แจงข๎อเท็จจริงเพิ่มเติมได๎ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓มีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอ
ไมํรับราคา หรือไมํทาสัญญา หากข๎อเท็จจริงดังกลําวไมํมีความเหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง
๖.๖ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคา
ต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจพิจารณาเลือกจ๎างในจานวน หรือขนาด หรือ
เฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎
สุดแตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นเด็ดขาด ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎องคําใช๎จําย หรือคําเสียหายใดๆ มิได๎
รวมทั้งกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู๎ยื่นข๎อเสนอเป็นผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได๎วําการยื่นข๎อเสนอกระทาการโดยไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอั นเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข๎อเสนอแทน เป็นต๎น
ในกรณีที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได๎วําไมํอาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได๎ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะให๎ผู๎ยื่นข๎อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให๎เชื่อ
ได๎วํา ผู๎ยื่นข๎อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให๎เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไมํ
เป็นที่รับฟังได๎ กองทัพบก โดย ศูนย์ ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไมํรับข๎อเสนอหรือไมํรับราคาของผู๎
ยื่นข๎อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู๎ยื่นข๎อเสนอดังกลําวไมํมีสิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายหรือคําเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓

๖.๗ กํอนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏวํามีการกระทาที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการประกวด
ราคาหรือที่ได๎รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการ
แขํงขันอยํางเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระทา
การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ๎าง
ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องทาสัญญาจ๎างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข๎อ ๑.๓ หรือทาข๎อตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจาก
วันที่ได๎รับแจ๎ง และจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเทํากับร๎อยละ ๕ ของราคาคําจ๎างที่ประกวดราคา
อิเล็ กทรอนิ ก ส์ ไ ด๎ ให๎ กองทั พบก โดย ศูน ย์ป ฏิบั ติก ารกองทั พภาคที่ ๓ ยึด ถือ ไว๎ ในขณะท าสั ญญา โดยใช๎
หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือกํอนหน๎านั้น ไมํเกิน ๓ วัน ทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ
ในข๎อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหํงประเทศไทยแจ๎งเวี ยนให๎ทราบ โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนังสือค้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข๎อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎รับจ๎าง) พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว
หลักประกันนี้จะคืนให๎ โดยไมํมีดอกเบี้ย ตามอัตราสํวนของงานจ๎างซึ่ง กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ได๎รับมอบไว๎แล๎ว
๘. คําจ๎างและการจํายเงิน
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะจํายคําจ๎างซึ่งได๎รวมภาษีมูลคําเพิ่ม
ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคําใช๎จํายทั้งปวงแล๎ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจํายเงินเป็น
จานวน ๑ งวด ดังนี้
เป็นจานวนเงินในอัตราร๎อยละ ๑๐๐ ของคําจ๎าง เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ปฏิบัติงานทั้งหมดให๎แล๎ว
เสร็จเรียบร๎อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่จ๎างให๎สะอาดเรียบร๎อย
๙. อัตราคําปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข๎อตกลง
จ๎างเป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู๎รับจ๎างนางานที่รับจ๎างไปจ๎างชํวงให๎ผู๎อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไมํได๎รับอนุญาต
จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะกาหนดคําปรับสาหรับการฝ่าฝนนดังกลําวเป็นจานวน
ร๎อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ๎างชํวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู๎รับจ๎างปฏิบัติผิดสัญญาจ๎างนอกเหนือจากข๎อ ๙.๑ จะกาหนดคําปรับเป็น
รายวันในอัตราร๎อยละ ๐.๐๘ ของราคาคําจ๎าง

๑๐. การรับประกันความชารุดบกพรํอง
ผู๎ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได๎ทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ๎าง
ตามแบบ ดังระบุในข๎อ ๑.๓ แล๎วแตํกรณี จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของงานจ๎างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมํน๎อยกวํา ๖ เดือน นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ได๎รับมอบ
งาน โดยผู๎รับจ๎างต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง
ความชารุดบกพรํอง
๑๑. ข๎อสงวนสิทธิในการยื่นข๎อเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคําจ๎างสาหรับงานจ๎างครั้งนี้ ได๎มาจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ตํอเมื่อ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ ๓ ได๎รับอนุมัติเงินคําจ๎างจากเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล๎วเทํานั้น
๑๑.๒ เมื่อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ได๎คัดเลือกผู๎ยื่นข๎อเสนอรายใด
ให๎เป็นผู๎รับจ๎าง และได๎ตกลงจ๎างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรือนาสิ่งของมา
เพื่องานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของนั้นต๎องนาเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ
และสามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งเป็นผู๎
รับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ๎งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ ตํอกรมเจ๎าทํา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎รับจ๎างสั่งหรือซื้อของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่นได๎
(๒) จัดการให๎สิ่งของดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชํนเดียวกับ
เรือไทย จากตํางประเทศมายังประเทศไทย เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทํา ให๎บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่น ที่มิใชํเรือไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับ อนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐ มนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎รับจ๎างจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวํา
ด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู๎ยื่นข๎อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ได๎คัดเลือกแล๎ว
ไมํไปทาสัญญา หรือข๎อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว๎ในข๎อ ๗ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกันการยื่นข๎อเสนอ หรือเรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข๎อเสนอทันที
และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น (ถ๎ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ สงวนสิทธิ์ที่จะแก๎ไขเพิ่มเติม
เงื่อนไข หรือข๎อกาหนดในแบบสัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)
๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท๎ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือ
แย๎งกัน ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะต๎องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ คาวินิจฉัย
ดังกลําวให๎ถือเป็นที่สุด และผู๎ยื่นข๎อเสนอไมํมีสิทธิเรียกร๎องคําใช๎จํายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๖ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ๎าง
ในกรณีตํอไปนี้ได๎ โดยที่ผู๎ยื่นข๎อเสนอจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ไมํได๎
(๑) ไมํได๎รับการจัดสรรเงินที่จะใช๎ในการจัดจ๎างหรือได๎รับจัดสรรแตํไมํเพียง
พอที่จะทาการจัดจ๎างครั้งนี้ตํอไป

(๒) มีการกระทาที่เข๎าลักษณะผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ชนะการจัดจ๎างหรือที่ได๎รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์รํวมกัน หรือมีสํวนได๎เสียกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขํงขันอยํางเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู๎ยื่นข๎อเสนอรายอื่น หรื อเจ๎าหน๎าที่ในการเสนอราคา หรือสํอวํากระทาการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ๎างครั้งนี้ตํอไปอาจกํอให๎เกิดความเสียหายแกํกองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ หรือกระทบตํอประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวําด๎วยการจัดซื้อจัดจ๎างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๗ เมื่อผู๎ วําจ๎ างได๎ตรวจรับสิ่งของที่สํงมอบถูกต๎องครบถ๎ว นตามสั ญญา ผู๎ รับจ๎าง
จะต๎องระบุข๎อความและสัญลักษณ์ไว๎ที่ เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ทุกชุด โดยกาหนดการติดป้าย
สัญลักษณ์ดังนี้
๑๑.๗.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ตาม ผนวก ค. โดยจะต๎องระบุเลขที่สัญญา
จ๎าง พร๎อมทั้ง วัน เดือน ปี และชื่อ บริษัท ห๎าง ร๎าน ที่เป็นผู๎รับจ๎าง ทั้งนี้ให๎ระบุขนาดของ เครื่องแบบสนาม
ในป้ายสัญลักษณ์นี้ด๎วย
๑๑.๗.๒ พิมพ์ด๎วยสีดาลงบนแถบผ๎าสีขาว ข๎อความสัญลักษณ์ต๎องชัดเจนอํานได๎งําย
สีที่พิมพ์ต๎องทนตํอการซักฟอกไมํหลุดออกงําย
๑๑.๗.๓ ขนาดของป้าย กว๎าง ๒.๕–๓.๐ เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสม
๑๑.๗.๔ แถบผ๎าต๎องเป็นแถบผ๎าสาหรับทาป้ายสัญลักษณ์สาหรับติดกับเครื่องแตํง
กาย หรือสิ่งทออื่น ตามมาตรฐานของท๎องตลาด
๑๑.๗.๕ การติดป้ายสัญลักษณ์เข๎ากับ เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ โดยตัวเสื้อ
ให๎พับครึ่งป้ายสัญลักษณ์แล๎วเย็บติดกับตะเข็บข๎างลาตัวของตัวเสื้อด๎านในหํางจากชายเสื้อ ๔ - ๕ นิ้ว สาหรับ
กางเกง ให๎เย็บป้ายสัญลักษณ์ติดกับขอบเอวบริเวณด๎านในอยูํระหวํางเป้ากางเกงกับตะเข็บข๎างโดย เย็บทาบ
หรือพับครึ่งป้ายสัญลักษณ์แล๎วเย็บติดขอบลํางด๎านในของเอวกางเกง โดยให๎เครื่องหมายกงจักรออกด๎านนอก
๑๑.๗.๖ รูปแบบของป้ายแผํนผ๎าวิธีบารุงรักษาเครื่องแบบสนาม ใช๎เย็บติดกับเสื้อ
เครื่องแบบสนาม
๑๑.๗.๗ พิมพ์ด๎วยสีดาลงบนผ๎าใยสังเคราะห์สีขาว ข๎อความสัญลักษณ์ต๎องชัดเจน
อํานได๎งํายสีที่พิมพ์ต๎องทนตํอการซักฟอกไมํหลุดออกงําย
๑๑.๗.๘ ขนาดของป้าย ความยาว ๘.๘ ± ๐.๕ เซนติเมตร ความกว๎าง ๕ ± ๐.๕
เซนติเมตร
๑๑.๘ เมื่อผู๎วําจ๎างได๎ตรวจรับสิ่งของที่สํงมอบถูกต๎องครบถ๎วนตามสัญญา ผู๎รับจ๎างจะต๎อง
ระบุข๎อความและสัญลักษณ์ไว๎ที่ เสื้อยืดคอรูปตัววี ทุกตัว โดยกาหนดการติดป้ายสัญลักษณ์ดังนี้
๑๑.๘.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ตาม ผนวก ค. โดยจะต๎องระบุเลขที่สัญญา
จ๎าง พร๎อมทั้ง วัน เดือน ปี และชื่อ บริษัท ห๎าง ร๎าน ที่เป็นผู๎รับจ๎าง ทั้งนี้ให๎ระบุขนาดของ เสื้อยืดคอรูปตัววี ใน
ป้ายสัญลักษณ์นี้ด๎วย
๑๑.๘.๒ พิมพ์ด๎วยสีดาลงบนแถบผ๎าสีขาว ข๎อความสัญลักษณ์ต๎องชัดเจน อํานได๎
งํายสีที่พิมพ์ต๎องทนตํอการซักฟอกไมํหลุดออกงําย
๑๑.๘.๓ ขนาดของป้าย กว๎าง ๒.๕ – ๓.๐ เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสม
๑๑.๘.๔ แถบผ๎าต๎องเป็นแถบผ๎าสาหรับทาป้ายสัญลักษณ์สาหรับติดกับเครื่องแตํง
กาย หรือสิ่งทออื่น ตามมาตรฐานของท๎องตลาด

๑๑.๘.๕ การติดป้ายสัญลักษณ์เข๎ากับ เสื้อยืดคอรูปตัววี โดยตัวเสื้อ ให๎พับครึ่งป้าย
สัญลักษณ์แล๎วเย็บติดกับตะเข็บข๎างลาตัวของตัวเสื้อด๎านในหํางจากชายเสื้อ ๔ - ๕ นิ้ว โดยให๎เครื่องหมายกงจักร
ออกด๎านนอก
๑๑.๙ เมื่อผู๎วําจ๎างได๎ตรวจรับสิ่งของที่สํงมอบถูกต๎องครบถ๎วนตามสัญญา ผู๎รับจ๎างจะต๎อง
ระบุข๎อความและสัญลักษณ์ไว๎ที่รองเท๎าทรงสูงครึ่งนํอง โดยกาหนดการติดแผํนป้ายสัญลักษณ์ดังนี้
๑๑.๙.๑ รูปแบบของแผํนป้ายสัญลักษณ์ตาม ผนวก ข. ท๎ายคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐ – Q– ๖๑ – T – ๐๐๑๗ โดยจะต๎องระบุเลขที่
สัญญาจ๎าง พร๎อมทั้ง วัน เดือน ปี และชื่อ บริษัท ห๎าง ร๎าน ที่เป็นผู๎รับจ๎าง ทั้งนี้ให๎ระบุขนาดของรองเท๎าทรงสูง
ครึ่งนํอง (แบบ JUNGLE BOOT) ในป้ายสัญลักษณ์นี้ด๎วย
๑๑.๑๐ เมื่อผู๎วําจ๎างได๎ตรวจรับสิ่ งของที่สํงมอบถูกต๎องครบถ๎วนตามสัญญา ผู๎รับจ๎าง
จะต๎องระบุข๎อความไว๎ที่ ถุงเท๎า (ต๎านเชื้อแบคทีเรีย) (สีดา) ทุกคูํ โดยจะต๎องระบุเลขที่สัญญาจ๎าง พร๎อมทั้ง วัน
เดือน ปี พิมพ์ด๎วยสีขาวลงบนพื้นสํวนเท๎า ข๎อความสัญลักษณ์ต๎องชัดเจน อํานได๎งํายสีที่พิมพ์ต๎องทนตํอการ
ซักฟอกไมํหลุดออกงําย
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวํางระยะเวลาการจ๎าง ผู๎ยื่นข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎รับจ๎างต๎องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได๎กาหนดไว๎โดยเครํงครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู๎ประกอบการ
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล๎วเสร็จ
ตามสั ญญาของผู๎ ยื่ น ข๎อเสนอที่ได๎ รั บ การคั ดเลื อกให๎ เป็นผู๎ รับจ๎างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
ผู๎ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู๎ยื่ น ข๎อเสนอที่ได๎รับการคัดเลื อกไมํผํ านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น
ข๎อเสนอหรือทาสัญญากับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ไว๎ชั่วคราว
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
พฤศจิกายน ๒๕๖๑

