
 

  ประกาศกองทัพภาคที่ ๒  
 เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานโครงการซอมปรับปรุงถนนภายในหนวยทหารของ กองทัพบก  
          (ระยะที่ 2) ประจำปงบประมาณ 2566 ของ กองทัพภาคที่ 2 (กองพันทหารชางที่ 6                           
          กองพลทหารราบที่ 6) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

 

  ดวย กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานโครงการซอม
ปรับป รุ งถนนภ ายในห น วยทหารของ กองทั พบ ก (ระยะที่  2 ) ป ระจำป งบป ระมาณ  2 5 6 6                                 
ของ กองทัพภาคที่ 2 (กองพันทหารชางที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส                   
(e – bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 2,532,972 บาท (สองลาน 
หาแสนสามหมื่นสองพันเการอยเจ็ดสิบสองบาทถวน) ตามรายการ ดังนี ้
  ชุดกอสราง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน    ๑   งาน 
  ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
  ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐ     
ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง    
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว  
 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาคที่ ๒ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง     
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิ เล็กทรอนิกส  
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
 

/๑๑. ผูยื่นขอเสนอ... 

- สำเนาคูฉบับ - 



- ๒ – 

 
 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 
 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงบัญชีงบดุล ประจำป ๒๕๖4 มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF   
ไปพรอมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา  
 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 
 ๑๔. ผูยื่นขอเสนอดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) ตองมีผลงาน  
ซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานที่ กองทัพภาคที่ ๒ ประมูลซื้อในครั้งนี้ และมีจำนวนรายการวัสดุไมนอยกวา   
๑ ใน ๓ ของรายการวัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไมนอยกวา 1,266,486 บาท                
(หนึ่งลานสองแสนหกหม่ืนหกพันสี่รอยแปดสิบหกบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพ
ภาคที่ ๒ เชื่อถือ โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา 
 ๑๕. ผูยื่นขอเสนอตองระบุยี่หอหรือแค็ตตาล็อกในใบเสนอราคาทุกรายการ ตามมาตรฐาน 
(มอก.) เพ่ือใชในการประกอบการพิจารณา และผูยื่นขอเสนอราคาตองลงนามพรอมประทับตราในเอกสาร         
ที่ยื่นเขามาในระบบทุกแผน  
 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส    
ในวันท่ี 3 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาิกา   
 ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชำระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ 26 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่        
2 พฤศจิกายน ๒๕๖5 โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก
ชำระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา  
 ผู ส น ใ จ ส า ม า ร ถ ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต  www2.army2.mi.th ห รื อ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทหมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวัน 
และเวลาราชการ 
 ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพภาคที่ ๒ ผานทางอีเมล qmas_aa2@rta.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ภายในวันที่ 28 ตุลาคม 2565  โดยกองทัพภาคที่ ๒ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต 
www2.army2.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ่28 ตุลาคม 2565   
 
                      ประกาศ    ณ    วันที่       26      ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๖5   
 
                                                                 พลตรี  วรเชษฐ  ชวนะนรเศรษฐ                                                                          

                                                                       ( วรเชษฐ  ชวนะนรเศรษฐ ) 
                                                                     รองแมทัพภาคที ่๒ ทำการแทน 
                                                                               แมทัพภาคที่ ๒ 
แผนกพลาธิการ  
 



 
เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)  

เลขที่  10/๒๕๖6 
การซื้อวัสดุกอสราง งานโครงการซอมปรับปรุงถนนภายในหนวยทหารของ กองทัพบก (ระยะที่ 2)                 
ประจำปงบประมาณ 2566 ของ กองทัพภาคที่ 2 (กองพันทหารชางที่ 6 กองพลทหารราบที่ 6) 

 ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒  
ลงวันที ่ 26  ตุลาคม ๒๕๖5 

 

  กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
ตามรายการ ดังนี ้
   ชุดกอสราง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จำนวน  ๑   งาน 
พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมขีอแนะนำและขอกำหนด ดังตอไปนี้ 
 ๑.  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

      ๑.๑ รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
      ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป 
      ๑.๔ แบบหนังสอืค้ำประกัน 

   (๑) หลักประกันสัญญา 
      ๑.๕ บทนิยาม 
            (๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน 
            (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
             (๑) บัญชีเอกสารสวนที ่๑ 

                             (๒) บัญชีเอกสารสวนที ่๒ 
 ๑.๗  ราคากลาง 
                        ๑.๘  แนบประกาศ 
 ๑.๙  แนบใบยื่น 
 ๑.๑๐  ปปช. 
  ๒.  คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ 
      ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
       ๒.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย 
       ๒.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
 
 
 



- ๒ - 
 
       ๒.๔  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงาน  
ของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ  
ที่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสน เทศ                
ของกรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
 ๒.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒ .๗  เปนนิติบุคคล ผู มีอาชีพขายพัสดุที่ ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
 ๒.๘  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพ
ภาคที่ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
 ๒.๙  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
 ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 
 ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอตองแสดงบัญชีงบดุล ประจำป ๒๕๖4 มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล 
PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา 
 ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่ งมีมูลคาไม เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
     ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) ตองมี
ผลงานซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานที่ กองทัพภาคที่ ๒ ประมูลซื้อในครั้งนี้ และมีจำนวนรายการวัสดุ       
ไมน อยกวา ๑ ใน ๓  ของรายการวัสดุที่ จะ จัดซื้ อ ในครั้ งนี้  วงเงินสัญญาเดียว วงเงิน ไมนอยกวา                
1,266,486 บาท (หนึ่งลานสองแสนหกหม่ืนหกพันสี่รอยแปดสิบหกบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา          
ในวันที่เสนอราคา 
  ๒ .๑๕  ผูยื่นขอเสนอตองระบุยี่หอหรือแค็ตตาล็อกในใบเสนอราคาทุกรายการ           
ตามมาตรฐาน (มอก.) เพ่ือใชในการประกอบการพิจารณา และผูยื่นขอเสนอราคาตองลงนามพรอมประทับตรา 
ในเอกสารที่ยื่นเขามาในระบบทุกแผน  
 ๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ   
     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ 
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  ๓.๑ สวนที ่๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้ 
   (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบคุคล  
    (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถาม)ี พรอมรับรองสำเนาถกูตอง  
    (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชี 
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
   (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตร 
ประจำตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย    
พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
   (๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณ ี
 (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 
    (๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ไมเกิน ๖ เดือน   
นับถึงวันเสนอราคาเอกสารหลักฐานพรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง  
                                      (๔.๑) ใบทะเบียนพาณิชย พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง 
                                      (๔.๒) ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิม่ พรอมทั้งรบัรองสำเนาถูกตอง  
   (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
    ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบ   
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
  ๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอ่ืนกระทำการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น 
   (๒) แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคณุลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔  
   (๓) รายการพิจารณาที่ ๑ ฃุดกอสราง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) 
     (๓.๑) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอม 
(SMEs) 
     (๓.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินคา Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย 
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 (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                    (๔.๑) หนังสือรับรองผลงานและสัญญาซื้อขายแนบทายสัญญา 
                                    (๔.๒) บัญชรีายละเอียดแนบทายใบเสนอราคา โดยใหแนบเปนไฟล PDF  
ไปพรอมกับการเสนอราคา 
        (๔ .๓ ) บัญ ชี แสดงงบดุ ลป  ๖4  โดยให แนบ เปน ไฟร  PDF ไปพรอม กับ             
ใบเสนอราคา 
        (๔.๔) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) หรือสำเนาหนังสอืรับรองรานคา Made in Thailand 

 (๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                            ท้ังนี้เมือ่ผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบ ในขอ ๑.๖ 
(๒) ให โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชี เอกสารสวนที่  ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)                                                           
 ๔. การเสนอราคา      
  ๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย 
อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดย 
ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ทั้ งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให  ณ คลังหนวยงานกอสราง กองพันทหารชางท่ี 6        
กองพลทหารราบที่ 6 
  ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรบัผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
  ๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน  
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคที่ ๒ ใหสงพัสดุ  
  ๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพรอม
มาตรฐานระบุยี่หอของวัสดุกอสราง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ  
  ๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จำนวน ๑ ชุด โดยลงลายมือผูยื่น
ขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กำกับในเอกสารดวย พรอมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดสงหรือนำมาแสดง    
ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา       
ในวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา ณ กองทัพภาคที่ ๒           
คายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  
   ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแกตัวอยาง
ดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กองทัพภาคที่ ๒ จะสงคนืใหกับผูเสนอราคา 
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  ๔.๖ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดรูางสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข     
ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส  
  ๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๖5 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาิกา          
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสเปนเกณฑ 
  เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
  ๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)   
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพภาคที ่๒ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  ๔.๙  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ       
ผูยื่นขอเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม ขอ ๑.๕ (๑) 
หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน     
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ 
  หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูเสนอราคารายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม           
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กองทัพภาคที่ ๒     
จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา 
ของทาง กองทัพภาคที ่๒ 
  ๔.๑๐  ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้ 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส     
   (๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคา 
ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  
   (๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวันเวลา    
ที่กำหนด 
   (๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
   (๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไวในเว็บไซต  www. gprocurement.go.th    
  ๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา  
  ๕ .๑  ในการพิจารณ าผลการยื่ นขอ เสนอประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กสครั้ งนี้           
กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ำสุด และจะพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุที่ไดมาตรฐาน  
  ๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
         กรณี ใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพภาคที่  ๒        
จะพิจารณาจาก ราคารวมต่ำสุด และคุณภาพของวัสดุ 
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  ๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ           
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพภาคที่ ๒ กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
  ๕.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการ    
ผอนผัน  ในกรณดีงัตอไปนี ้
   (๑ ) ไมปรากฏชื่อผู ยื่นขอเสนอรายนั้ นในบัญชีผู รับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กองทัพภาคที่ ๒ 
   (๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได 
กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง 
  ๕.๖ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้     
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสำคัญ และให ถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคที่  ๒ เปนเด็ดขาด             
ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยืน่ขอเสนอท่ีไดรับการคดัเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ 
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวา      
ไมอาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่    
รับฟงได กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒  
  ๕.๗ กอนลงนามในสัญญา กองทัพภาคที่  ๒ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
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  ๕.๘ หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่น
ขอเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ ๑๐ ใหหนวยงานของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัด
เรียงลำดับผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน 
ไมเกินรอยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย 
  5.9 หากผูยื่นขอเสนอไดเสนอพัสดุที่เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ที่ไดรับ การรับรอง
และออกเครื่องหมายสินคาที่ ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม           
แหงประเทศไทย เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนไมเกินรอยละ ๕ ใหจัดซื้อจัดจาง          
จากผูยื่นขอเสนอที่เสนอพัสดุที่เปนพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ไดรับการรับรองและออกเครื่องหมายสินคา          
ที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ สำหรับการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ที่ มีการเสนอราคาหลายรายการ           
และกำหนดเงื่อนไขเปนกรณีการพิจารณาราคารวม หากผูยื่นขอเสนอไดเสนอพัสดุที่ เปนพัสดุที่ผลิต 
ภายในประเทศ ที่ไดรับการรับรองและออกเครื่องหมายสินคาที่ผลิตภายในประเทศไทยฯ มีสัดสวนมูลคาตั้งแต 
รอยละ ๖๐ ขึ้นไป ใหไดแตมตอใบการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง  
   อนึ่ง หากในการเสนอราคาครั้งนั้น ผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติทั้ง (๑) และ (๒) 
ใหผูยื่นขอเสนอรายนั้นไดแตมตอในการเสนอราคาสูงกวาผูประกอบการรายอ่ืนไมเกินรอยละ ๑๕ 
         ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองเปนผูประกอบการ (SMEs)  
  ๕.10 หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แต เปนบุคคลธรรมดาที่ถือ      
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย เสนอราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ ใหหนวยงาน   
ของรัฐจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่ ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้น          
ตามกฎหมายไทยดังกลาว 
   ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองเปนผูประกอบการที่เปนบุคลธรรมดาทีถ่ือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทย  
 ๖. การทำสัญญาซื้อขาย 
  ๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแตวันที่ทำขอตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาจัดทำขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได 
  ๖.๒ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทำการ หรือ กองทัพภาคที่ ๒ เห็นวาไมสมควรจัดทำขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑     
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ หรือทำ
ขอตกลงเปนหนังสือ กับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให กองทัพภาคที่ ๒ 
ยึดถือไวในขณะทำสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค  
หรือดราฟทนั้นชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ 
   (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
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   (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตาม
ตัวอยางหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)  
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย    
   หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
     หลักประกันนี้ จะคืนให  โดยไมมีดอกเบี้ ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ ซื้อซึ่ ง      
กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับมอบไวแลว 
 ๗. คาจางและการจายเงิน 
  กองทัพภาคที่ ๒ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอกจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
คาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และ กองทัพภาคที่ ๒ ไดตรวจรบัมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว 
 ๘. อัตราคาปรบั 
  คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้           
หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน  
 ๙. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ระบุในขอ ๑.๓ 
หรือขอตกลงเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายท่ีเกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๓  เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง 
 ๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่น  ๆ 
  ๑๐.๑ เงินคาพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได ไดมาจากเงินงบประมาณประจำปงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖6 การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเม่ือ กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖6 แลวเทานั้น หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาลจะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับทางราชการ 
  ๑๐.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลง   
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี ้
   (๑) แจงการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ       
กรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด 
   (๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก    
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ      
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี 
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  ๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง  กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคที่ ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ  
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  ๑๐.๔ กองทัพภาคที่ ๒  สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอยัการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความขัดแยงหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กองทัพภาคที่ ๒ คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และ 
ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติม 
  ๑๐.๖ กองทัพภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒ ไมได 
   (๑) กองทัพภาคที่ ๒ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป 
   (๒) มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม 
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา 
   (๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพภาคที่ ๒ 
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครดั 
 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
  กองทัพภาคที่ ๒ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอ      
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 

  ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคดัเลือกไมผานเกณฑท่ีกำหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทำสัญญากับ กองทัพภาคที่ ๒ ไวชั่วคราว 
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