
( ร่าง ) 

 

ประกาศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุน ทหารพราน
กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง ท่ีปฏิบัติภารกิจตามกิจกรรมการป้องกันประเทศ แผนป้องกันชายแดน (ทหาร

พราน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                        ----------------------------------------------------------- 

                 กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่ง
กาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุน ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง ที่ปฏิบัติ
ภารกิจตามกิจกรรมการป้องกันประเทศ แผนป้องกันชายแดน (ทหารพราน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓๓,๐๑๕,๑๙๘.๑๐ บาท (สามสิบสามล้านหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดบาทสิบสตางค์) ตามรายการ
ดังนี้ 
                 ๑. เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดป้องกันยุง) จ านวน ๙,๓๐๘ ชุด ตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๐๕–Q–๖๒–P–๑๐๘๕  และป้ายแผ่นผ้าวิธีการ
บ ารุงรักษาเครื่องแบบสนาม ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕–
Q–๖๒–P–๐๔๙๔ 
                 ๒. เสื้อยืดคอกลม (สีด า) จ านวน ๑๑,๙๐๔ ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. 
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๐๕–Q–๖๒–P–๑๐๘๗  
                 ๓. ถุงเท้า (ต้านเชื้อแบคทีเรีย) (สีด า) จ านวน ๙,๓๐๘ คู่ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว 
สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐–Q–๖๔–T-๐๒๐๒  
                 ๔. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOT) จ านวน ๓,๓๕๖ คู่ ตามคุณลักษณะเฉพาะ 
สิ่งอปุกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐–Q–๖๓–T–๐๐๖๒  
                 ๕. กางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพรานสีด า จ านวน ๗,๗๘๘ ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร 
สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕–Q–๖๒–P–๑๐๘๖  
                 ๖. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีด า) จ านวน ๕,๑๙๒ คู่ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. 
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐–Q–๕๙–P–๐๑๓๑  
                 ๗. เครื่องหมายปักแสดงชั้นอาสาสมัครทหารพราน จ านวน ๗,๗๘๘ อัน ตามคุณลักษณะเฉพาะ 
สิ่งอุปกรณ์ สาย พธ. หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๘๔๕๕–๗๗–๒๓๔๒๙๒๔  
                 ๘. เครื่องหมายปักแสดงสังกัดอาสาสมัครทหารพราน จ านวน ๗,๗๘๘ อัน ตามคุณลักษณะเฉพาะ 
สิ่งอุปกรณ์ สาย พธ. หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๘๔๕๕–๗๗–๒๓๔๒๙๒๕  
                 ๙. ป้ายชื่อชุดฝกึอาสาสมัครทหารพราน จ านวน ๗,๗๘๘ อัน ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว 
สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๕๕–Q–๖๓-T–๐๓๙๒ 



                 ๑๐. หมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีด า) จ านวน ๒,๕๙๖ ใบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร 
สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕–Q–๖๓–P–๐๔๙๙  
                 ๑๑. เครื่องหมายปักตราหน้าหมวกอาสาสมัครทหารพราน จ านวน ๒,๕๙๖ อัน ตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๕๕–Q–๖๒–P–๑๐๘๘  
                 ๑๒. ผ้าขาวม้า จ านวน ๕,๘๔๑ ผืน ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ.  หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕–Q–๖๔–T–๐๒๐๕  
                 ๑๓. ผ้าถุง จ านวน ๑๑๑ ผืน ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๐–Q–๕๙–P–๐๑๒๖  
                 ๑๔. เปลสนาม จ านวน ๒,๕๙๖ เปล ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕–Q–๖๓-T–๐๓๙๓ 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาทถ้วน) และ 
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคท่ี ๓/ศูนย์ปฏิบัติการ 
กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก 



                    

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรอื 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ 

                อนึ่ง การประกวดราคาฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

  
  

  ประกาศ ณ วันที่        มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(พลตรีอุกฤษฎ์ นุตค าแหง) 

รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

ท าการแทน 

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(ร่าง) 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที ่........................ 
การจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุน ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓ 
และหน่วยขึ้นตรง ท่ีปฏิบัติภารกิจตามกิจกรรมการป้องกันประเทศ แผนป้องกันชายแดน (ทหารพราน) ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

ลงวันที ่       มีนาคม ๒๕๖๔ 

                                                          --------------------------------- 

                  กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย และเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหาร
พราน สนับสนุน ทหารพรานกองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง ที่ปฏิบัติภารกิจตามกิจกรรมการป้องกันประเทศ 
แผนป้องกันชายแดน (ทหารพราน) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ 
โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 
                  ๑. เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดป้องกันยุง) จ านวน ๙,๓๐๘ ชุด ตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๐๕–Q–๖๒–P–๑๐๘๕  และปา้ยแผ่นผ้าวิธีการ
บ ารุงรักษาเครื่องแบบสนาม ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ.หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕–
Q–๖๒–P–๐๔๙๔ 
                  ๒. เสื้อยืดคอกลม (สีด า) จ านวน ๑๑,๙๐๔ ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. 
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๐๕–Q–๖๒–P–๑๐๘๗  
                  ๓. ถุงเท้า (ต้านเชื้อแบคทีเรีย) (สีด า) จ านวน ๙,๓๐๘ คู่ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว 
สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐–Q–๖๔–T-๐๒๐๒  
                  ๔. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOT) จ านวน ๓,๓๕๖ คู่ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐–Q–๖๓–T–๐๐๖๒  
                  ๕. กางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพรานสีด า จ านวน ๗,๗๘๘ ตัว ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร 
สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕–Q–๖๒–P–๑๐๘๖  
                  ๖. รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีด า) จ านวน ๕,๑๙๒ คู่ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. 
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐–Q–๕๙–P–๐๑๓๑  
                  ๗. เครื่องหมายปักแสดงชั้นอาสาสมัครทหารพราน จ านวน ๗,๗๘๘ อัน ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณ์ สาย พธ. หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๘๔๕๕–๗๗–๒๓๔๒๙๒๔  
                  ๘. เครื่องหมายปักแสดงสังกัดอาสาสมัครทหารพราน จ านวน ๗,๗๘๘ อัน ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณ์ สาย พธ. หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ ๘๔๕๕–๗๗–๒๓๔๒๙๒๕  
                  ๙. ป้ายชื่อชุดฝึกอาสาสมัครทหารพราน จ านวน ๗,๗๘๘ อัน ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๕๕–Q–๖๓-T–๐๓๙๒ 
                  ๑๐. หมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีด า) จ านวน ๒,๕๙๖ ใบ ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย 
พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕–Q–๖๓–P–๐๔๙๙  



                  ๑๑. เครื่องหมายปักตราหน้าหมวกอาสาสมัครทหารพราน จ านวน ๒,๕๙๖ อัน ตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๕๕–Q–๖๒–P–๑๐๘๘  
                  ๑๒. ผ้าขาวม้า จ านวน ๕,๘๔๑ ผืน ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ.  หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕–Q–๖๔–T–๐๒๐๕  
                  ๑๓. ผ้าถุง จ านวน ๑๑๑ ผืน ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณ
ลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๐–Q–๕๙–P–๐๑๒๖  
                  ๑๔. เปลสนาม จ านวน ๒,๕๙๖ เปล ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ.  หมายเลข
คุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕–Q–๖๓-T–๐๓๙๓ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างท าของ 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                         ๑.๗     รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ (ผนวก ก.) 
                         ๑.๘     ตัวอย่างการติดป้ายสัญลักษณ์ (ผนวก ข.) 
                         ๑.๙     บัญชีรายละเอียดสิ่งของที่ต้องการจ้าง (ผนวก ค.) 

                         ๑.๑๐   บัญชีรายการตัวอย่างของสิ่งของที่เสนอ (ผนวก ง.)     
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
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                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗     เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องมี 
ผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (สิบหกล้านห้าแสน 
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคท่ี ๓/ 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 

                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก 
โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    แบบรูปรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ กองทัพบก 

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เปน็หุ้นสว่น หรอืส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เปน็หุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                           (๔.๒)   ผู้ยื่นข้อเสนอและราคา กรณีเป็นผู้ผลิต จะต้องน าใบอนุญาตให้ประกอบ
กิจการโรงงานแบบ ร.ง.๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีและใช้อยู่ในปัจจุบัน หรือกรณีแบบ ร.ง.๔ หมดอายุ ให้น า
หลักฐานหนังสือรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองว่าเป็นโรงงานที่สามารถด าเนินการได้ตามกฎหมายเฉพาะ
ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.๔ พร้อมส าเนาแนบในเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ 



                                          (๔.๓)   กรณีเป็นผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิต จะต้องน าหลักฐานการแต่งตั้ง
ให้เป็นตัวแทนจ าหน่าย ซึ่งออกให้โดยผู้ผลิตให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นั้น พร้อมส าเนาแนบในเอกสารที่ยื่นข้อเสนอด้วย 
                                           ในกรณีหนังสือแต่งตั้งดังกล่าว ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตภายในประเทศจะต้อง
แนบหลักฐานตามข้อ (๔.๒) ซึ่งเป็นผู้ผลิตมาด้วย 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๓)    แคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ กองทัพบก 
                                   (๔)    ส าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๕)    ใบเสนอราคา 
                                   (๖)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 



                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ให้เริ่มท างาน
รายละเอียดตาม ผนวก ค. ที่แนบ  โดยก าหนดส่งมอบพัสดุอันเป็นงานจ้าง  ณ คลังสิ่งอุปกรณ์ ๑, ๒ และ ๔ 
ฝ่ายส่งก าลังบ ารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา 
หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                                   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ๒๔ รายการ (ตามบัญชีรายการ
ตัวอย่างของสิ่งของที่เสนอ ผนวก ง. ที่แนบ) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ก าหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย 
เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ภายใน ๑ วันท าการ นับถัดจากวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคา 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชั้นประทวนกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จ-
พระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะไม่รับผิดชอบใน
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะคืน
ให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยตัวอย่างของพัสดุที่น ามามอบนั้นต้องท าเครื่องหมายผูกป้าย เขียนชื่อ บริษัท ห้าง 
ร้าน ติดไว้ให้ชัดเจน 
                                   ทั้งนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ 
ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะคืน
ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                   การตรวจทดลองสิ่งของตัวอย่างจะใช้เครื่องมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น ในกรณีที่
จ าเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองท้ังสิ้น 
                                   ผู้มายื่นสิ่งของตัวอย่างต้องแสดงหลักฐานการมอบอ านาจว่าเป็นผู้แทนผู้เสนอราคา 
(กรณีผู้ยื่นฯ มิได้เป็นกรรมการผู้มีอ านาจผูกพัน) 
 

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 



                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ........................  ระหว่างเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 

                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓จะ
พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๑,๖๕๐,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึ่ง
ล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 



                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่........................ ระหว่าง
เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
ก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 

                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓      หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๖.๔     กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับ
ราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

                          ๖.๖     กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด 
หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะ
รายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ ๓เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 

                                ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้
ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟัง
ได้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ มีสิทธิทีจ่ะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ
ภาคท่ี ๓ 

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ อาจประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา
หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา 

                 ๗.     การท าสัญญาจ้าง 

                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๗.๑     เงินสด 

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 
๓ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา หรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 



                          ๗.๓     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          ๗.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว ให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาจ้างหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๙.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อย
ละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 

                          ๙.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ ๐.๐๘ ของราคาค่าจ้าง 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๑ ป ี    นับถัดจากวันที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 
๓ได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วเท่านั้น 

 



                          ๑๑.๒   เมื่อกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใด ให้
เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไป
ท าสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ
ภาคท่ี ๓จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๑.๔   กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข 
หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือ
เป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๑.๖   กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณี
ต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท า
การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 



                          ๑๑.๗   การจัดท าป้ายสัญลักษณ์ ก าหนดตามรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ท้ายหนังสือ
กรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก ที่ กห ๐๔๐๔/๑๖ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ ประเภทเครื่อง
แต่งกายฯ ที่ต้องจัดท าป้ายสัญลักษณ์ ติดกับสิ่งอุปกรณ์) โดยมีข้อความ เครื่องหมายตามที่ระบุไว้ และสิ่งอุปกรณ์ที่มี
ขนาดให้ระบุขนาดด้วย พิมพ์ด้วยสีด าลงบนแถบสีขาว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจนอ่านได้ง่าย สีที่พิมพ์ต้องทนต่อ
การซักฟอกไม่หลุดออกง่าย ขนาดป้าย กว้าง ๒.๕ - ๓ เซนติเมตร ความยาวตามความเหมาะสม ของสิ่งอุปกรณ์แต่ละ
ชนิด หรือพ้ืนที่ที่ติดป้าย แถบผ้าต้องเป็นแถบผ้าส าหรับท าป้ายสัญลักษณ์ส าหรับติดกับเครื่องแต่งกาย หรือสิ่งทออ่ืน 
ตามมาตรฐานของท้องตลาด สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่มีขนาดไม่ต้องระบุในป้ายสัญลักษณ์ 
                          ๑๑.๘   เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องระบุ
ข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่เครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดป้องกันยุง) ทุกชุด โดยก าหนดการติดป้าย
สัญลักษณ์ดังนี้ 
                                    ๑๑.๘.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของเครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน (ชนิดป้องกันยุง) 
ในป้ายสัญลักษณ์นี้ด้วย ตามรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ 
                                   ๑๑.๘.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับเครื่องแบบสนามอาสาสมัครทหารพราน 
(ชนิดป้องกันยุง) ตัวเสื้อเย็บติดบริเวณแนวสาบเสื้อด้านขวาด้านในห่างจากชายเสื้อประมาณ ๑๒ - ๑๓ เซนติเมตร 
ป้ายสัญลักษณ์พับครึ่ง ตัวกางเกงเย็บติดตรงแนวสาบกางเกง บริเวณด้านในตรงก่ึงกลางซิป ป้ายสัญลักษณ์พับครึ่ง 
                                  ๑๑.๘.๓ รูปแบบของป้ายแผ่นผ้าวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องแบบสนาม ใช้เย็บติดกับเสื้อ
เครื่องแบบสนาม พิมพ์ข้อความด้วยตัวอักษรสีด าลงบนผ้าใยสังเคราะห์สีขาว ข้อความสัญลักษณ์ต้องชัดเจนอ่านได้ง่าย 
สีที่พิมพ์ต้องมีความคงทน คมชัด เรียบร้อย ไม่หลุดร่อนง่าย ความคงทนของสี สีไม่ตกในน้ าละลายผงซักฟอก รูปแบบ 
ลักษณะ ขนาด และรายละเอียดข้อความ ตามผนวก ก. ท้ายคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลข
คุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๐๔๙๔  
                          ๑๑.๙   เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องระบุ
ข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่เสื้อยืดคอกลม (สีด า) ทุกตัว โดยก าหนดการติดป้ายสัญลักษณ์ดังนี้ 
                                    ๑๑.๙.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของเสื้อยืดคอกลม (สีด า) ในป้ายสัญลักษณ์นี้ด้วย ตามรูปแบบของ
ป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ   
                                   ๑๑.๙.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับเสื้อยืดคอกลม (สีด า) เย็บติดกับตะเข็บเสื้อข้าง
ล าตัวของตัวเสื้อด้านนอก ด้านซ้ายของตัวเสื้อห่างจากชายเสื้อ ๔ - ๕ เซนติเมตร ป้ายสัญลักษณ์พับครึ่ง ส่วนเสื้อที่ไม่
มีตะเข็บด้านข้างให้เย็บติดตะเข็บชายเสื้อ 
                          ๑๑.๑๐   เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
ระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) โดยก าหนดการติดป้ายสัญลักษณ์
ดังนี้ 
                                     ๑๑.๑๐.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ในป้าย
สัญลักษณ์นี้ด้วย ตามรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ   



                                    ๑๑.๑๐.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE 
BOOTS) สกรีนบริเวณลิ้นรองเท้าด้านในทั้งสองข้าง ตามตัวอย่างการติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับสิ่งอุปกรณ์รองเท้าทรง
สูงครึ่งน่องสีด า ผนวก ข. ที่แนบ หรือเย็บติดบริเวณลิ้นรองเท้าด้านในทั้งสองข้าง ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐ – Q – ๖๓ – T – ๐๐๖๒ ที่แนบ 
                          ๑๑.๑๑   เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
ระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่หมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีด า) โดยก าหนดการติดป้ายสัญลักษณ์ดังนี้ 
                                    ๑๑.๑๑.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขท่ีสัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของหมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีด า) ในป้ายสัญลักษณ์นี้ด้วย ตาม
รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ 
                                   ๑๑.๑๑.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับหมวกทรงอ่อน (พลทหาร) (สีด า) เย็บติดกับขอบ
หมวกด้านในบริเวณด้านหลัง ตามตัวอย่างการติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับสิ่งอุปกรณ์หมวกทรงอ่อน ผนวก ข. ที่แนบ  
                          ๑๑.๑๒   เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
ระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่กางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพรานสีด า โดยก าหนดการติดป้ายสัญลักษณ์ดังนี้ 
                                     ๑๑.๑๒.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของกางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพรานสีด า ในป้ายสัญลักษณ์นี้ด้วย 
ตามรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ 
                                    ๑๑.๑๒.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับกางเกงกีฬาอาสาสมัครทหารพรานสีด า เย็บติด
กับขอบเอวบริเวณด้านใน อยู่ระหว่างเป้ากางเกงกับตะเข็บด้านข้าง โดยเย็บทาบหรือเย็บพับครึ่งของป้าย ตามตัวอย่าง
การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับสิ่งอุปกรณ์กางเกงกีฬา ผนวก ข. ที่แนบ 
                          ๑๑.๑๓   เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
ระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีด า) โดยก าหนดการติดป้ายสัญลักษณ์ดังนี้ 
                                      ๑๑.๑๓.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีด า) ในป้ายสัญลักษณ์นี้ด้วย ตามรูปแบบ
ของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ  
                                     ๑๑.๑๓.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น (สีด า) เย็บติดบริเวณลิ้น
รองเท้าด้านในทั้งสองข้าง ตามตัวอย่างการติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับสิ่งอุปกรณ์รองเท้าผ้าใบหุ้มส้น ผนวก ข. ที่แนบ 
                          ๑๑.๑๔   เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
ระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ที่ผ้าขาวม้า โดยก าหนดการติดป้ายสัญลักษณ์ดังนี้ 
                                     ๑๑.๑๔.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบุเลขที่สัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี และชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาดของผ้าขาวม้า ในป้ายสัญลักษณ์นี้ด้วย ตามรูปแบบของป้าย
สัญลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ 
                                    ๑๑.๑๔.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับผ้าขาวม้า เย็บติดบริเวณริมผ้าขาวม้าด้านใน
ด้านหนึ่งห่างจากริมผ้า ๑๗ - ๑๘ เซนติเมตร ตามตัวอย่างการติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับสิ่งอุปกรณ์ผ้าขาวม้า ผนวก ข. 
ที่แนบ   
 



                          ๑๑.๑๕   เมื่อผู้ว่าจ้างได้ตรวจรับสิ่งของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้อง
ระบุข้อความไว้ที่ถุงเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา (สีด า) ทุกคู่ โดยจะต้องระบุเลขท่ีสัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี ชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้ผลิต และระบุขนาด พิมพ์ข้อความตามรูปแบบลงบนถุงเท้าทุกคู่ โดยพิมพ์บนตัวถุงเท้าด้าน
นอกบริเวณอุ้งเท้าข้างใดข้างหนึ่ง สีที่พิมพ์จะต้องทนต่อการซักฟอก ไม่หลุดออกง่าย ข้อความต้องอ่านได้จัดเจน 
รายละเอียดตามผนวก ก. ท้ายคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐ – 
Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๒ ที่แนบ 
                          ๑๑.๑๖   การก าหนดภาชนะบรรจุ ต้องเป็นกล่องกระดาษแข็ง เนื้อกระดาษเป็นลูกฟูก เป็น
ของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน การบรรจุสิ่งอุปกรณ์แต่ละรายการให้บรรจุในถุงพลาสติกใสที่สามารถป้องกันฝุ่นและ
ความชื้นได้ ส่วนเศษท่ีเหลือให้บรรจุในอีก ๑ กล่องให้เรียบร้อย การระบุข้อความข้างกล่องให้ระบุตามความกว้างและ
ความยาว โดยด้านนอกของกล่องต้องระบุข้อความชื่อสิ่งอุปกรณ์ เลขที่สัญญา พร้อมทั้ง วันเดือนปี จ านวน ขนาด
เบอร์ วันเดือนปี ที่ผลิต และชื่อบริษัท ห้าง ร้าน ผู้ผลิต ข้อความท่ีพิมพ์จะต้องดูเหมาะสมสวยงามตามขนาดความสูง
ของกล่องและมองเห็นได้ชัดเจน 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตาม
สัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                          ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ
ท าสัญญากับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว 

  

กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

       มีนาคม ๒๕๖๔ 

 
 
 


