
( ส ำเนำ ) 

ประกำศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพภำคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงผลิตเครื่องแต่งกำย สนับสนุน กองก ำลังนเรศวร และ กองก ำลังผำเมือง ท่ีปฏิบัติภำรกิจ 
ตำมกิจกรรมกำรปรำบปรำมยำเสพติด ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๕ จ ำนวน ๔ รำยกำร ด้วยวิธีประกวดรำคำ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                          ---------------------------------------------------------- 

                 กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย 
สนับสนุน กองก าลังนเรศวร และ กองก าลังผาเมือง ที่ปฏิบัติภารกิจ ตามกิจกรรมการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างใน
การประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) จ านวน ๔ รายการ 
ดังนี้ 
                 ๑. เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ (ผ้าสีพราง)     จ านวน ๖๕๐ ชุด 
                 ๒. เสื้อยืดคอรูปตัววี (สีพรางลายดิจิตอล)               จ านวน ๖๕๐ ตวั 
                 ๓. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS)  จ านวน ๓๒๕ คู ่
                 ๔. ถุงเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา (สีด า)           จ านวน ๖๕๐ คู ่
                 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 ๑,๐๐๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงาน
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคท่ี ๓/ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 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. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะ 
สิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๑๕ – Q – ๖๒ – P – ๑๗๙๒ จ านวน ๑๒ หน้า ส าหรับผ้า
ที่ใช้ในการตัดเย็บให้ใช้ผ้าสีพรางตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕ 
– Q – ๖๒ – P – ๑๔๕๕ จ านวน ๔ หน้า, ผ้าแข็งสีขาวตามหมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๓๐๕ – Q – ๖๕ – P – ๐๑๙๕ 
จ านวน ๒ หน้า และป้ายแผ่นผ้าวิธีการบ ารุงรักษาเครื่องแบบสนามตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พธ. 
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๐๔๙๔ จ านวน ๕ หน้า, เสื้อยืดคอรูปตัววีตามคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๐๕ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๑ จ านวน ๘ หน้า, รองเท้า
ทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 
๘๔๓๐ – Q – ๖๕ – T – ๐๐๖๘ จ านวน ๑๒ หน้า และถุงเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา ตามคุณลักษณะเฉพาะ 
สิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๒ จ านวน ๗ หน้า 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๗ 
เมษายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ 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 หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะต้อง
ไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 

 
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  

  

  

  

  

  
 

อ านาจ ศรีมาก  

(พลตรีอ านาจ ศรีมาก) 

รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 

ท าการแทน 

ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี ๓ 
 

  

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

 
 
 
 

 



 

ส าเนาถูกต้อง 
  

ยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ  

(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ)  

 ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งก าลังบ ารุงศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ 3 

 

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ฺ ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งก าลังบ ารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกวดราคาจ้างดว้ยวิธปีระกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๕/๒๕๖๕ 

การจ้างผลิตเครื่องแต่งกาย สนับสนนุ กองก าลังนเรศวร และ กองก าลงัผาเมอืง ทีป่ฏิบัติภารกิจ ตามกิจกรรม
การปราบปรามยาเสพตดิ ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๕ จ านวน ๔ รายการ 

ตามประกาศ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ 
ลงวันที ่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 

                                                          --------------------------------- 
                  กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ ซึง่ต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างผลติเครื่องแต่งกาย สนับสนุน กองก าลงั
นเรศวร และ กองก าลังผาเมือง ทีป่ฏิบัติภารกิจ ตามกจิกรรมการปราบปรามยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๕ จ านวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ณ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนด
ดังต่อไปนี ้
                ๑. เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ (ผ้าสีพราง)    จ านวน ๖๕๐ ชดุ 
                ๒. เสือ้ยืดคอรปูตวัวี (สีพรางลายดิจติอล)              จ านวน ๖๕๐ ตัว 
                ๓. รองเทา้ทรงสูงครึง่น่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) จ านวน ๓๒๕ คู ่
                ๔. ถุงเทา้ต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา (สดี า)          จ านวน ๖๕๐ คู ่
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                                    เครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ถือตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณถ์าวร 
สาย พธ. หมายเลขคุณลกัษณะเฉพาะ ๘๔๑๕ – Q – ๖๒ – P – ๑๗๙๒ จ านวน ๑๒ หน้า ส าหรับผ้าที่ใช้ใน
การตัดเยบ็ให้ใช้ผ้าสีพรางตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอปุกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ 
๘๓๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๑๔๕๕ จ านวน ๔ หน้า, ผ้าแข็งสีขาวตามหมายเลขคุณลกัษณะเฉพาะ ๘๓๐๕ – Q 
– ๖๕ – P – ๐๑๙๕ จ านวน ๒ หน้า และป้ายแผน่ผ้าวธิีการบ ารงุรักษาเครื่องแบบสนามตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิง่อุปกรณ์ถาวร สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๐๔๙๔ จ านวน ๕ 
หน้า, เสื้อยดืคอรปูตวัวีตามคุณลักษณะเฉพาะสิง่อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลข คุณลกัษณะเฉพาะ 
๘๔๐๕ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๑ จ านวน ๘ หน้า, รองเท้าทรงสูงครึง่น่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ตาม
คุณลักษณะเฉพาะสิง่อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐ – Q – ๖๕ – T – ๐๐๖๘ 
จ านวน ๑๒ หนา้ และถงุเทา้ต้านเชื้อแบคทเีรีย แบบหนา ตามคุณลักษณะเฉพาะสิง่อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. 
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๒ จ านวน ๗ หน้า   
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สญัญาจา้งท าของ 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกนั 
                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์รว่มกนั 
                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ 
                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ 
                          ๑.๗   แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 



                          ๑.๘   รูปแบบของป้ายสัญลกัษณ ์(ผนวก ก.) 
                          ๑.๙   ตวัอย่างการติดป้ายสัญลกัษณ์ (ผนวก ข.) 
                          ๑.๑๐ บัญชรีายละเอียดสิง่ของที่ตอ้งการจา้ง (ผนวก ค.) 
                          ๑.๑๑ บัญชรีายการตวัอย่างของสิง่ของทีเ่สนอ (ผนวก ง.) 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบคุคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสัญญากับหนว่ยงาน
ของรฐัไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิัตงิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามทีป่ระกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไม่เป็นบคุคลซึ่งถกูระบุชือ่ไว้ในบัญชรีายชื่อผู้ทิง้งานและไดแ้จ้งเวียนชื่อให้เปน็ผู้
ทิ้งงานของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึง่รวมถึงนติิบคุคลที่ผู้ทิ้งงานเปน็
หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผูม้ีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนติิบคุคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัตแิละไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัด
จ้างและการบรหิารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                          ๒.๗     เป็นนิตบิุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ดงักล่าว และ
ต้องมีผลงานประเภทเดียวกนักับงานทีป่ระกวดราคาจ้างในวงเงนิไมน่้อยกว่า ๑,๐๐๔,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่
พันบาทถว้น) และเปน็ผลงานที่เปน็คู่สัญญาโดยตรงกับหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาค
ท่ี ๓/ศูนยป์ฏิบัตกิาร 
กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอืน่ที่เข้ายื่นข้อเสนอใหแ้ก่
กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรือไม่เปน็
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผูไ้ด้รบัเอกสิทธิห์รอืความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอไดม้คี าสั่งให้สละเอกสิทธิแ์ละความคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบตัิดงันี้ 
                                  กรณีทีข่้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯจะต้องมกีารก าหนดสดัส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิง่ของ หรือมูลคา่ตามสัญญา
ของผู้เข้ารว่มคา้หลกัมากกวา่ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทกุราย 
                                  กรณีทีข่้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูเ้ข้าร่วมค้าหลัก
กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เขา้รว่มค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
                                  ส าหรับขอ้ตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดเป็นผู้เข้ารว่มคา้หลัก 
ผู้เข้ารว่มค้าทุกรายจะต้องมคีุณสมบตัิครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชญิชวน 
                          ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส ์
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลกัฐานการยืน่ข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นขอ้เสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คอื 



                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิตบิุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุน้ส่วนสามัญหรือห้างหุ้นสว่นจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบคุคล บญัชีรายชื่อหุ้นสว่นผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถา้มี) พรอ้มทั้งรบัรองส าเนาถกูต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากดัหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยืน่ส าเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิตบิุคคล หนังสอืบริคณห์สนธิ บัญชรีายชื่อกรรมการผู้จดัการ ผูม้ีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบญัชีผู้
ถือหุน้รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นติิบคุคล ให้
ยื่นส าเนาบตัรประจ าตัวประชาชนของผูน้ั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถงึการเขา้เปน็หุน้ส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร
ประจ าตวัประชาชนของผู้เปน็หุ้นส่วน หรือส าเนาหนงัสอืเดนิทางของผู้เป็นหุ้นสว่นที่มิไดถ้ือสญัชาติไทย พรอ้ม
ทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผูร้่วมค้า ให้ยื่น
ส าเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบไุว้ใน (๑) หรอื (๒) ของผู้รว่มค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเตมิอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณชิย์ หรือ ใบทะเบียนการค้า 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษมีูลค่าเพิ่ม 
                                           (๔.๓)   ผู้ยืน่ข้อเสนอและราคา กรณีเปน็ผู้ผลิต จะต้องน าใบอนุญาตให้
ประกอบกิจการโรงงานแบบ ร.ง.๔ ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มแีละใช้อยู่ในปัจจบุัน หรือกรณแีบบ ร.ง.๔ 
หมดอายุ ใหน้ าหลักฐานหนงัสือรับรองของกระทรวงอุตสาหกรรมรับรองวา่เปน็โรงงานที่สามารถด าเนนิการได้
ตามกฎหมายเฉพาะใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน ร.ง.๔ พร้อมส าเนาแนบในเอกสารที่ยื่นข้อเสนอ 
                                           (๔.๔)   กรณีเป็นผูแ้ทนจ าหนา่ยโดยตรงจากผูผ้ลิต จะต้องน าหลักฐานการ
แตง่ตั้งให้เปน็ตวัแทนจ าหนา่ย ซึ่งออกใหโ้ดยผู้ผลติให้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์นัน้ พร้อมส าเนาแนบในเอกสารที่ยืน่
ข้อเสนอดว้ย 
                                                     ในกรณีหนงัสือแต่งตั้งดังกลา่ว ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลติ
ภายในประเทศจะต้องแนบหลักฐานตามข้อ (๔.๓) ซึ่งเป็นผู้ผลติมาด้วย 
                                   (๕)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๑ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ่
๑ ครบถว้น ถูกต้องแลว้ ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารสว่นที ่๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บคุคลอืน่กระท าการแทนให้แนบ
หนังสอืมอบอ านาจซึ่งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอ านาจและผู้รบัมอบ
อ านาจ ทั้งนี ้หากผู้รบัมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเปน็ผู้ที่บรรลุนติิภาวะตามกฎหมายแลว้เท่านั้น 
                                   (๒)    ส าเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) (ถ้าม)ี 
                                   (๓)    แคตตาล็อก และหรือแบบรปูรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะของ 
กองทัพบก 



                                   (๔)    ส าเนาหนงัสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
                                   (๕)    ใบเสนอราคา 
                                   (๖)    บญัชีเอกสารสว่นที ่๒ ทัง้หมดทีไ่ด้ยืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนกิส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนนิการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที ่
๒ ครบถว้น ถูกต้องแลว้ ระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชเีอกสารสว่นที ่๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นขอ้เสนอไม่ตอ้งแนบบัญชเีอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องยืน่ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกสต์ามทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสน์ี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะต้อง
กรอกข้อความใหถู้กต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยนืยันตวัตนของผู้ยื่นขอ้เสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรอืต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาใหถู้กต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกนัทั้งตัวเลขและตวัหนังสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนังสือไม่ตรงกัน 
ให้ถือตวัหนังสอืเปน็ส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งสิน้ซึง่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ทั้ง
ปวงไวแ้ล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไมน่้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตัง้แต่วนัเสนอ
ราคาโดยภายในก าหนดยนืราคา ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องรับผดิชอบราคาทีต่นได้เสนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
                          ๔.๓     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไมเ่กิน ๖๐ วัน นับถัด
จากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรือจากวนัที่ได้รบัหนังสือแจ้งจาก กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ 
ให้เริ่มท างานรายละเอียดตาม ผนวก ค. ทีแ่นบ โดยก าหนดส่งมอบพัสดุอันเป็นงานจา้ง ณ คลังสิง่อุปกรณ์ ๑, 
๒ และ ๔ ฝ่ายสง่ก าลังบ ารงุศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
จังหวดัพิษณุโลก 
                                    ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาลอ็ก และหรือรายละเอยีดคุณลักษณะเฉพาะของ
กองทัพบก ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา
หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                    ส าหรบัแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง โดยผูม้ีอ านาจท านติกิรรมแทนนติิบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ์มีความประสงค์จะขอดตู้นฉบบัแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบบัมาใหค้ณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                                    ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ๑๖ รายการ (ตามบญัชี
รายการตวัอย่างของสิง่ของที่เสนอ ผนวก ง. ทีแ่นบ) และ/หรือรายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ 
กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓ ก าหนด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถา้มี) 
ก ากับในเอกสารดว้ย เพื่อใชใ้นการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ภายใน ๑ วนัท าการ นับถัดจากวนั
ยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถงึ ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ แหล่งชุมนุมนายทหารชัน้
ประทวนกองทัพภาคที ่๓ คา่ยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมืองพิษณโุลก จงัหวดัพิษณุโลก ทั้งนี ้ศนูย์



ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะไมร่ับผดิชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกดิขึน้แก่ตวัอย่างดังกล่าว ตวัอย่างที่เหลอื
หรือไม่ใช้แลว้ ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้แก่ผูป้ระสงค์จะเสนอราคา โดยตัวอย่างของพัสดุที่
น ามามอบนั้นต้องท าเครื่องหมายผูกป้าย เขียนชือ่ บริษทั ห้าง รา้น ตดิไว้ให้ชดัเจน 
                                   ทั้งนี้ กองทัพบก โดย ศนูยป์ฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ จะไมร่ับผดิชอบในความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแกต่ัวอย่างดงักล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการ
กองทัพภาคที่ ๓ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                                    การตรวจทดลองสิ่งของตวัอย่างจะใช้เครือ่งมือทดสอบของทางราชการเท่านั้น 
ในกรณีที่จ าเป็นต้องส่งไปตรวจทดลองที่หน่วยงานอื่นผู้ประสงคจ์ะเสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งสิน้ 
                                    ผูม้ายื่นสิง่ของตวัอย่างต้องแสดงหลกัฐานการมอบอ านาจวา่เปน็ผู้แทนผู้เสนอ
ราคา (กรณีผู้ยืน่ฯ มไิด้เป็นกรรมการผูม้ีอ านาจผูกพัน) 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูรา่งสญัญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ให้ถีถ่้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเลก็ทรอนิกสท์ั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส ์
                          ๔.๕     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างภาครฐั
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถ้ือตามเวลาของระบบจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพน้ก าหนดเวลายื่นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่ับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด 
                          ๔.๖     ผู้ยืน่ข้อเสนอต้องจดัท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเปน็ผู้รบัผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึส่งข้อมูล (Upload) 
เพื่อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ผา่นทางระบบจดัซื้อจดัจ้างภาครฐั
ด้วยอิเลก็ทรอนิกส ์
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนนิการ
ตรวจสอบคุณสมบตัิของผู้ยืน่ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอ
รายอื่นตามข้อ ๑.๕ (๑) หรอืไม่ หากปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดเปน็ผู้ยื่นขอ้เสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกนักับ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอที่มีผลประโยชนร์่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์วา่ ก่อนหรือ
ในขณะทีม่ีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยืน่ข้อเสนอรายใดกระท าการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่ว่ามีการกระท าอันเป็นการขดัขวางการแขง่ขันอยา่งเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตดัรายชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายนั้นออกจากการเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอ และกองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดงักล่าวเปน็ผู้ทิ้งงาน เว้นแตก่องทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใชเ่ป็นผูร้ิเริม่ให้มีการกระท าดังกลา่วและได้
ให้ความรว่มมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของกองทพับก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๔.๘     ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องปฏิบตัิ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาทีร่วมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไวด้ว้ยแล้ว 



                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั 
เวลา ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลว้ไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอตอ้งศกึษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธกีารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์ของกรมบญัชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เปน็ผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลติ
ภายในประเทศโดยยื่นใหห้น่วยงานของรฐัภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 
                 ๕.    หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์ครัง้นี ้กองทัพบก 
โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณาตัดสนิโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยืน่ข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นขอ้เสนอ กองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ จะพิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ยื่นขอ้เสนอรายใดมีคุณสมบตัิไม่ถกูต้องตามขอ้ ๒ หรือยืน่หลกัฐานการยืน่
ข้อเสนอไมถู่กต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามข้อ ๓ หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถกูต้องตามขอ้ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รบัพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นขอ้เสนอรายนั้น เวน้แต่ ผู้ยืน่ข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ก าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์ในสว่นทีม่ิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกดิการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนัน้ 
                          ๕.๔     กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธไิม่พิจารณาข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผนั ในกรณดีังต่อไปนี ้
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ย่ืนขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชีผู้รบัเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบัญชรีายชื่อผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจัดซื้อจัดจา้งด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ของกองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบัตกิารกองทัพภาคที ่
๓ 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยืน่ข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จัดจ้างดว้ย
อิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสาร
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกดิความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น 
                          ๕.๕     ในการตดัสินการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสห์รือในการท าสัญญา 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์หรือกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 
๓ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชีแ้จงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได ้กองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัตกิารกองทัพภาคที ่๓มีสิทธิที่จะ
ไม่รบัข้อเสนอ ไมร่ับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ทรงไวซ้ึ่งสิทธิที่จะไม่รบัราคา
ต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่สนอทัง้หมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน หรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได ้สดุแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเปน็ส าคญั และใหถ้อืว่าการตดัสนิของ



กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓เปน็เดด็ขาด ผู้ยืน่ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จา่ย หรือ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกสแ์ละลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิง้งาน ไม่ว่าจะเปน็ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รบัการคดัเลือกหรอืไมก่็
ตาม หากมีเหตุทีเ่ชื่อถอืได้วา่การยืน่ข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจรติ เชน่ การเสนอเอกสารอนัเปน็เท็จ หรอืใช้
ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
                                ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสห์รือกองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทพัภาคที่ ๓ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนัน้ชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ท าให้เชื่อไดว้่า ผูย้ื่นข้อเสนอสามารถด าเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จ
สมบูรณ ์หากค าชีแ้จงไม่เปน็ที่รับฟังได ้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัตกิารกองทัพภาคที่ ๓ มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอหรอืไมร่ับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูย้ื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญากองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ อาจ
ประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส ์หากปรากฏว่ามกีารกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอทีช่นะ
การประกวดราคาหรือที่ได้รบัการคัดเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นไดเ้สียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือ
ขัดขวางการแข่งขนัอย่างเปน็ธรรม หรอืสมยอมกันกบัผูย้ื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา 
หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้
ยื่นข้อเสนอรายอื่นทีไ่ม่เกนิรอ้ยละ ๑๐ ใหห้นว่ยงานของรัฐจัดซื้อจดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกลา่ว โดย
จัดเรียงล าดบัผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นขอ้เสนอราย
อื่นไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย 
                                    ผู้ยืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธติามวรรคหนึง่ ผู้เข้ารว่มค้าทุกราย
จะต้องเปน็ผู้ประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งมิใช่ผูป้ระกอบการ SMEs แต่เปน็บุคคลธรรมดาที่ถือสญัชาติ
ไทยหรือนติิบุคคลที่จัดตั้งขึน้ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสดุของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบคุคล
ธรรมดาที่มิได้ถอืสัญชาติไทยหรือนติิบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้
หนว่ยงานของรัฐจดัซือ้หรือจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอซึง่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่ือสญัชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้ง
ขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
                                    ผู้ยืน่ข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธติามวรรคหนึง่ ผู้เข้ารว่มค้าทุกราย
จะต้องเปน็ผู้ประกอบการที่เป็นบคุคลธรรมดาทีถ่ือสญัชาติไทยหรือนิตบิุคคลที่จดัตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผูช้นะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะตอ้งท าสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบุ
ในข้อ ๑.๓ หรอืท าข้อตกลงเป็นหนังสือกับกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ ภายใน ๗ วนั นับ
ถัดจากวนัที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกันสัญญาเป็นจ านวนเงนิเทา่กับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจา้งที่
ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ ให้กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลกัประกนัอย่างหนึง่อย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ทีธ่นาคารส่ังจ่ายให้แก่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัตกิารกองทัพ
ภาคที่ ๓ โดยเปน็เช็คลงวนัที่ที่ท าสัญญา หรือกอ่นหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 



                          ๖.๓     หนงัสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกนั ดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนังสือค้ าประกนัอิเลก็ทรอนิกสต์ามวธิีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๖.๔     หนงัสือค้ าประกันของบรษิัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย์ที่ไดร้ับอนุญาต
ให้ประกอบกิจการเงนิทุนเพือ่การพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค้ าประกนั ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ตามรายชื่อบริษัทเงนิทนุที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือ
ค้ าประกนัของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบตัรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอเิล็กทรอนิกส ์(ผู้รบัจา้ง) พ้นจากข้อผกูพันตามสญัญาจ้างแลว้ 
                          หลักประกนันี้จะคนืให้ โดยไม่มดีอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งกองทัพบก โดย 
ศูนย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ ไดร้ับมอบไว้แลว้ 
                 ๗.    ค่าจา้งและการจา่ยเงนิ 
                          กองทพับก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓จะจ่ายคา่จ้างซึ่งไดร้วมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
ตลอดจนภาษีอืน่ ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น 
จ านวน ๑ งวด ดงันี ้
                          เป็นจ านวนเงนิในอตัราร้อยละ ๑๐๐ ของคา่จ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ปฏบิัตงิานทัง้หมดใหแ้ล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทั้งท าสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
                 ๘.    อตัราคา่ปรับ 
                          ค่าปรบัตามแบบสัญญาจ้างแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์นี ้หรือข้อตกลง
จ้างเปน็หนังสือจะก าหนด ดงันี ้
                          ๘.๑     กรณีที่ผู้รบัจ้างน างานทีร่บัจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้อื่นท าอกีทอดหนึง่โดยไมไ่ดร้ับ
อนุญาตจากกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัตกิารกองทัพภาคที่ ๓ จะก าหนดค่าปรบัส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเปน็
จ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงนิของงานจ้างช่วงนัน้ 
                          ๘.๒     กรณีที่ผู้รบัจ้างปฏิบตัิผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรบัเปน็
รายวนัในอตัรารอ้ยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
                 ๙.    การรับประกนัความช ารดุบกพร่อง 
                          ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึง่ได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้าง 
ตามแบบ ดงัระบุในข้อ ๑.๓ แลว้แต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารดุบกพรอ่งของงานจ้างที่เกดิขึน้ภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๑ ปี      นบัถดัจากวันที่กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้รบัมอบงาน 
โดยผู้รบัจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดดีงัเดมิภายใน ๑๕ วัน นับถดัจากวนัที่ได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าไดต้่อเมือ่ กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพ
ภาคที่ ๓ไดร้ับอนุมตัิเงนิค่าจา้งจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แลว้เท่านัน้ 
                          ๑๐.๒   เมื่อกองทัพบก โดย ศนูยป์ฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ได้คดัเลือกผู้ยืน่ข้อเสนอราย
ใด ให้เป็นผู้รบัจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอเิล็กทรอนิกสแ์ล้ว ถ้าผูร้ับจ้างจะตอ้งสั่งหรือน าสิ่งของมา
เพื่องานจ้างดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนัน้ต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางทีม่ีเรอืไทยเดินอยู่ 
และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามทีร่ัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นขอ้เสนอซึ่งเป็นผู้
รับจ้างจะตอ้งปฏิบตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 



                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิง่ของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นบัตัง้แต่วนัทีผู่้รับจ้างสัง่หรือซือ้ของจากตา่งประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรืออืน่ได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธเิช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไดร้ับอนญุาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออืน่ หรือเป็นของที่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออืน่ 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผูร้ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยืน่ข้อเสนอซึ่งกองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทพัภาคที่ ๓ได้คดัเลือกแลว้ 
ไม่ไปท าสัญญา หรอืข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดงัระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพบก โดย ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓จะริบหลักประกนัการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือค้ าประกนัการยืน่
ข้อเสนอทันท ีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทัง้จะพิจารณาให้เปน็ผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
                          ๑๐.๔   กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
เงื่อนไข หรอืข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเหน็ของส านกังานอัยการสงูสุด (ถ้าม)ี 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์นี ้มีความขัดหรอื
แย้งกนั ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัตติามค าวนิิจฉัยของกองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัตกิารกองทัพภาคที ่๓ ค า
วินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเปน็ทีสุ่ด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสทิธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ อาจประกาศยกเลกิการจัดจา้ง
ในกรณตี่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสยีหายใดๆ จากกองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพ
ภาคที่ ๓ไม่ได ้
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจดัสรรเงินที่จะใช้ในการจดัจ้างหรอืได้รบัจัดสรรแตไ่ม่เพียง
พอที่จะท าการจัดจ้างครัง้นีต้่อไป 
                                   (๒)    มกีารกระท าที่เขา้ลกัษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รบัการ
คัดเลือกมีผลประโยชนร์่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรอืขดัขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกนักับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอืน่ หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอืน่ใดใน
การเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจดัจ้างครั้งนีต้่อไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่กองทัพบก 
โดย ศูนย์ปฏบิัติการกองทัพภาคที่ ๓ หรอืกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอื่นในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าดว้ยการจัดซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั 
                          ๑๐.๗  การจัดท าป้ายสญัลักษณ์ ก าหนดตามรูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ผนวก ก. ท้าย
หนังสอืกรมส่งก าลังบ ารุงทหารบก ที ่กห ๐๔๐๔/๑๖ ลงวันที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ (บญัชีรายการสิง่อุปกรณ์ 
ประเภทเครื่องแต่งกายฯ ทีต่้องจดัท าปา้ยสัญลักษณ ์ตดิกับสิง่อุปกรณ์) โดยมีข้อความ เครือ่งหมายตามทีร่ะบุ
ไว้ และสิง่อุปกรณ์ที่มขีนาดให้ระบขุนาดด้วย พิมพ์ด้วยสีด าลงบนแถบสีขาว ข้อความสัญลักษณต์้องชัดเจนอ่าน
ได้งา่ย สีที่พิมพ์ต้องทนต่อการซกัฟอกไมห่ลดุออกง่าย ขนาดป้าย กว้าง ๒.๕ - ๓ เซนติเมตร ความยาวตาม
ความเหมาะสม ของสิ่งอปุกรณ์แต่ละชนิด หรือพื้นที่ทีต่ดิป้าย แถบผ้าต้องเป็นแถบผ้าส าหรบัท าปา้ยสัญลักษณ์
ส าหรบัตดิกับเครือ่งแต่งกาย หรือสิง่ทออืน่ ตามมาตรฐานของท้องตลาด สิ่งอปุกรณท์ี่ไม่มขีนาดไม่ต้องระบุใน
ป้ายสัญลักษณ ์



                         ๑๐.๘  เมื่อผูว้่าจ้างได้ตรวจรบัสิ่งของที่ส่งมอบถกูต้องครบถว้นตามสญัญา ผู้รบัจ้างจะต้อง
ระบขุ้อความและสญัลักษณไ์ว้ที่เครื่องแบบสนามแบบกระเปา๋เจาะทุกชดุ โดยก าหนดการตดิป้ายสัญลักษณ์
ดังนี ้
                                  ๑๐.๘.๑ รูปแบบของป้ายสญัลักษณ์ ระบเุลขที่สญัญา พร้อมทั้ง วันเดือนป ีและชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รบัจ้าง ทั้งนี้ใหร้ะบขุนาดของเครื่องแบบสนามแบบกระเปา๋เจาะในป้ายสัญลกัษณ์นี้
ด้วย ตามรูปแบบของป้ายสญัลักษณ์ ผนวก ก. ที่แนบ 
                                  ๑๐.๘.๒ การตดิป้ายสญัลักษณ์เข้ากบัเครื่องแบบสนามแบบกระเป๋าเจาะ ตวัเสื้อ
เย็บตดิบรเิวณแนวสาบเสื้อด้านขวาด้านในห่างจากชายเสื้อประมาณ ๑๒ - ๑๓ เซนติเมตร ป้ายสญัลักษณ์พับ
ครึ่ง ตวักางเกงเย็บตดิตรงแนวสาบกางเกง บริเวณด้านในตรงกึ่งกลางซิป ป้ายสญัลกัษณ์พับครึ่ง ตามตัวอย่าง
การติดปา้ยสัญลักษณเ์ข้ากบัสิ่งอุปกรณ์เครื่องแบบสนามแบบกระเปา๋เจาะ ผนวก ข. ที่แนบ 
                                  ๑๐.๘.๓ รูปแบบของป้ายแผ่นผ้าวธิีการบ ารุงรกัษาเครือ่งแบบสนาม ใช้เยบ็ตดิกบั
เสื้อเครือ่งแบบสนาม พิมพ์ขอ้ความดว้ยตวัอักษรสีด าลงบนผ้าใยสังเคราะห์สขีาว ขอ้ความสัญลักษณต์้องชัดเจน
อ่านได้งา่ย สีที่พิมพ์ต้องมีความคงทน คมชัด เรียบร้อย ไม่หลดุร่อนงา่ย ความคงทนของสี สไีมต่กในน้ าละลาย
ผงซักฟอก รปูแบบ ลกัษณะ ขนาด และรายละเอียดข้อความ ตามผนวก ก. ท้ายคณุลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ถาวร สาย พธ. หมายเลขคณุลักษณะเฉพาะ ๙๙๐๕ – Q – ๖๒ – P – ๐๔๙๔   
                         ๑๐.๙ เมื่อผู้วา่จ้างไดต้รวจรับสิง่ของที่ส่งมอบถกูต้องครบถว้นตามสญัญา ผู้รบัจ้างจะต้อง
ระบขุ้อความและสญัลักษณไ์ว้ที่เสื้อยดืคอรูปตัววีทุกตัว โดยก าหนดการติดป้ายสัญลกัษณ์ดังนี ้
                                 ๑๐.๙.๑ รปูแบบของปา้ยสญัลักษณ์ ระบเุลขที่สญัญา พร้อมทั้ง วันเดือนป ีและชื่อ
บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นผู้รบัจ้าง ทั้งนี้ใหร้ะบขุนาดของเสื้อยืดคอรูปตัววีในป้ายสญัลกัษณ์นี้ดว้ย ตามรูปแบบ
ของปา้ยสัญลักษณ ์ผนวก ก. ที่แนบ 
                                 ๑๐.๙.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากบัเสื้อยดืคอรปูตวัว ีเย็บตดิกบัตะเขบ็เสื้อข้าง
ล าตัวของตวัเสื้อด้านนอก ดา้นซา้ยของตวัเสื้อหา่งจากชายเสื้อ ๔ - ๕ เซนติเมตร ปา้ยสัญลักษณ์พับครึ่ง สว่น
เสื้อที่ไมม่ีตะเขบ็ดา้นขา้งใหเ้ย็บติดตะเขบ็ชายเสื้อ ตามตวัอย่างการติดป้ายสัญลกัษณ์เข้ากบัสิ่งอปุกรณเ์สื้อยืด
คอรูปตัววี ผนวก ข. ทีแ่นบ 
                         ๑๐.๑๐ เมือ่ผู้ว่าจา้งไดต้รวจรับสิง่ของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผูร้ับจ้าง
จะต้องระบุข้อความและสัญลักษณ์ไว้ทีร่องเท้าทรงสูงครึง่น่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) โดยก าหนดการตดิ
ป้ายสัญลักษณด์ังนี ้
                                   ๑๐.๑๐.๑ รูปแบบของป้ายสัญลักษณ์ ระบเุลขที่สญัญา พร้อมทัง้ วันเดือนปี และ
ชื่อบริษัท/หา้ง/ร้าน ทีเ่ป็นผูร้ับจ้าง ทั้งนี้ให้ระบุขนาด ของรองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ใน
ป้ายสัญลักษณน์ี้ดว้ย ตามรปูแบบของป้ายสญัลักษณ์ ผนวก ข. ที่แนบ 
                                   ๑๐.๑๐.๒ การติดป้ายสัญลักษณ์เข้ากับรองเท้าทรงสงูครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE 
BOOTS) สกรนีบริเวณลิน้รองเท้าด้านในทั้งสองข้าง ตามตัวอย่างการติดป้ายสัญลกัษณ์เข้ากบัสิ่งอปุกรณ์
รองเท้าทรงสงูครึง่น่องสีด า ผนวก ข. ที่แนบ หรอืเย็บตดิบรเิวณลิน้รองเท้าด้านในทัง้สองขา้ง แผ่นป้าย
สัญลักษณ์ ติด สป. รองเท้าทรงสูงครึ่งน่อง (แบบ JUNGLE BOOTS) ตามผนวก ข. ท้ายคุณลักษณะเฉพาะสิ่ง
อุปกรณ์ชัว่คราว สาย พธ. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๓๐ – Q – ๖๕ – T – ๐๐๖๘ ทีแ่นบ 
                         ๑๐.๑๑ เมือ่ผู้ว่าจา้งไดต้รวจรับสิง่ของที่ส่งมอบถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ผูร้ับจ้าง
จะต้องระบุข้อความไว้ที่ถงุเท้าต้านเชื้อแบคทีเรีย แบบหนา (สีด า) ทุกคู่ โดยจะต้องระบุเลขที่สญัญา พร้อมทั้ง 
วันเดือนปี ชือ่บริษัท/ห้าง/รา้น ที่เป็นผู้ผลติ และระบุขนาด พิมพ์ขอ้ความตามรปูแบบลงบนถุงเท้าทุกคู่ โดย
พิมพ์บนตวัถุงเท้าด้านนอกบริเวณอุ้งเทา้ข้างใดขา้งหนึ่ง สีที่พิมพ์จะต้องทนต่อการซกัฟอก ไม่หลดุออกง่าย 



ข้อความต้องอา่นได้จดัเจน รายละเอียดตามผนวก ก. ทา้ยคุณลักษณะเฉพาะสิง่อุปกรณ์ชั่วคราว สาย พธ. 
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๘๔๔๐ – Q – ๖๔ – T – ๐๒๐๒ ทีแ่นบ 
                         ๑๐.๑๒ การก าหนดภาชนะบรรจทุุกรายการ ต้องเป็นกล่องกระดาษแข็ง เนื้อกระดาษเปน็
ลูกฟูก เปน็ของใหมไ่ม่เคยใช้งานมาก่อน การบรรจุสิง่อปุกรณแ์ต่ละรายการใหบ้รรจุในถุงพลาสติกใสที่สามารถ
ป้องกนัฝุ่นและความชื้นได ้ส่วนเศษที่เหลอืให้บรรจุในอกี ๑ กล่องให้เรียบร้อย การระบขุ้อความข้างกล่องให้
ระบตุามความกว้างและความยาว โดยด้านนอกของกล่องต้องระบุข้อความชื่อสิ่งอุปกรณ์ เลขที่สัญญา พร้อม
ท้ัง วนัเดือนปี จ านวน ขนาดเบอร์ วันเดือนปี ที่ผลิต และชื่อบริษัท หา้ง ร้าน ผู้ผลติ ขอ้ความที่พิมพ์จะต้องดู
เหมาะสมสวยงามตามขนาดความสงูของกล่องและมองเห็นได้ชดัเจน 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้รับจา้งต้องปฏบิัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
                 ๑๒.    การประเมนิผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการ 
                          กองทพับก โดย ศนูย์ปฏิบตัิการกองทัพภาคที่ ๓ สามารถน าผลการปฏิบตัิงานแล้วเสร็จ
ตามสญัญาของผู้ยืน่ข้อเสนอที่ไดร้ับการคดัเลือกให้เปน็ผู้รับจ้างเพ่ือน ามาประเมนิผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้ประกอบการ 
                          ทัง้นี ้หากผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ด้รบัการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถกูระงับการยืน่
ข้อเสนอหรอืท าสัญญากบักองทัพบก โดย ศูนยป์ฏิบัตกิารกองทัพภาคที่ ๓ ไว้ชั่วคราว 

 
กองทัพบก โดย ศนูย์ปฏิบตักิารกองทัพภาคที่ ๓ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ 


