
 
  ประกาศกองทัพภาคที่ ๒  

 เรื่อง  ประกวดราคาจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งานของ กองทัพบก 
  (ระยะที่ ๒) ส่วนที่ ๑ งานก่อสร้างตึกแถวนายทหารชั้นประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ๙๑๘๑ ก.  
  ของ กองทัพน้อยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 256๖ ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

  กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทน
อาคารที่หมดอายุการใช้งานของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ส่วนที่ ๑ งานก่อสร้างตึกแถวนายทหารชั้นประทวน     
จุ ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ๙๑๘๑ ก. ของ กองทัพน้อยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 256๖ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ราคากลางของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๔๖,๕๗๗ บาท 
(หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้ 
  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ     
ไว้ชั ่วคราวเนื่องจากเป็นผู ้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ            
ท ี ่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายส ารสนเทศ                  
ของกรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน  
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้าง      
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพภาคที่ ๒ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง      
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 

/๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอ... 
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 ๑๐. ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
   ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 
  ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงบัญชีงบดุล ประจำปี ๒๕๖๔ มาด้วย โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF    
ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา  
  ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 
  ๑๔. ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที ่ประกวดราคาจ้าง 
อิเล ็กทรอนิกส์ด ังกล่าว ในวงเง ินไม่น ้อยกว่า 5๒๓,๒๘๙ บาท (ห้าแสนสองหมื ่นสามพันสองร้อย              
แปดสิบเก้าบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ โดยให้แนบ  
เป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา   
 ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที ่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖        
ถึงวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์        
ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
 ผู ้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที ่เว็บไซต์  www.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th  
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ต่อ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ 
 ผู ้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน            
โปรดสอบถามมายัง กองทัพภาคท่ี ๒ ผ่านทางอีเมล์ qmas_aa2@rta.mi.th หรอืช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กำหนดภายในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ โดยกองทัพภาคที่ ๒ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
www.army2.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ 
 
                      ประกาศ    ณ    วันที่     ๙        มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๖๖ 
 
                                                                 พลตรี  วรเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์                                                                                                   

                                                                        ( วรเชษฐ์  ชวนะนรเศรษฐ์ ) 
                                                                     รองแม่ทัพภาคท่ี ๒ ทำการแทน 
                                                                              แม่ทัพภาคท่ี ๒ 

แผนกพลาธิการ 
 

 
 

http://www.army2.mi.th/
http://www.gprocurement.go.th/


เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
เลขที่  ๖/256๖ 

การประกวดราคาจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งาน 
ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ส่วนที่ ๑ งานก่อสร้างตึกแถวนายทหารชั้นประทวนจุ ๑๐ ครอบครัว  

ตามแบบ ๙๑๘๑ ก. ของ กองทัพน้อยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 256๖ 
ลงวันที่  ๙ มกราคม ๒๕๖๖  

  

  กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา งานโครงการก่อสร้างอาคารทดแทน
อาคารที่หมดอายุการใช้งานของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ส่วนที่ ๑ งานก่อสร้างตึกแถวนายทหารชั้นประทวน  
จุ ๑๐ ครอบครัว ตามแบบ ๙๑๘๑ ก. ของ กองทัพน้อยที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ 256๖ ด้วยวิธีประกวดราคา
อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์ (e - bidding) ณ กองท ัพน ้อยที่  ๒ ค่ายส ุรนารี  อำเภอเม ือง จ ังหว ัดนครราชสีมา                  
โดยมขี้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้  

  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๑.๑ รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๑.๓ สัญญามาตรฐานหน่วยงาน 
      ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน 
            (๑) หลักประกันสัญญา  
      ๑.๕ บทนิยาม 
            (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
             (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                             (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๗ ราคากลาง 
 ๑.๘ แนบประกาศ 
 ๑.๙ แนบใบยื่นเสนอราคา 
 ๑.๑๐ ปปช. 
 ๑.๑๑ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศ 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
      ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
       ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
       ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน   
ของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ        
ท ี ่ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเทศ                  
ของกรมบัญชีกลาง 
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  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื ่อให้เป็น          
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๗  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.๘  ไม่เป็นผู ้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื ่นข้อเสนอรายอื ่นที่เข้ายื ่นข้อเสนอให้แก่                 
กองทัพภาคที่ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 กรณีที ่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
ข้อตกลงฯจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญา
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย 
 กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการ
ร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 
  สำหรับข้อตกลงฯ ที ่ไม่ได้กำหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู ้เข้าร่วมค้าหลัก 
ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
 ๒.๑๑ ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government : e – GP) ของบัญชีกลาง 
 ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e - GP) ของบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 
 ๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงบัญชีงบดุล ประจำปี ๒๕๖๔ มาด้วย โดยให้แนบเป็นไฟล์ 
PDF ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา  
 ๒.๑๔  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ล่ะครั ้งซึ ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื ่นบาทคู ่ส ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  
 ๒.๑๕ ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง    
ทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ในวงเงินไม่น้อยกว่า 5๒๓,๒๘๙ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันสองร้อย              
แปดสิบเก้าบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ โดยให้แนบ  
เป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา 
 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ   
     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
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  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
    (ก) ห้างห ุ ้นส ่วนสามัญหรือห้างห ุ ้นส ่วนจำกัด ให ้ย ื ่นสำเนาหนังส ือร ับรอง                 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื ่นสำเนาหนังสือรับรองการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั ้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตร 
ประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อม
ทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   (๔) เอกสารเพ่ิมเติม อ่ืนๆ 
    (๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ไม่เกิน ๖ เดือน     
นับถึงวันเสนอราคาเอกสารหลักฐานพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  
    (๔.๒) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
    (๔.๓) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง  
   (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
    ทั้งนี ้เมื ่อผู ้ยื ่นเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบ     
ในข้อ 1.6 (1) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
   (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
   (๒) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
     (๒.๑)  หนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
        (๒.๒) บัญชีรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF         
ไปพร้อมกับการเสนอราคา 
                                    (๒.๓) บัญชีแสดงงบดุลปี ๖๔ โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมกับการ     
เสนอราคา 
        (๒.๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) หรือสำเนาหนังสือรับรองร้านค้า Made in Thailand 
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    (๓) สำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
    (๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
 ทั้งนี้ เมื ่อผู้ยื ่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน  
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้
โดยผู้ยื ่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)  
 4. การเสนอราคา      
  ๔.๑ ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องยื ่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา     
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
  ๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพภาคท่ี ๒ ให้เริ่มทำงาน  
  ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่
ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
  ๔.๕ ผู ้ย ื ่นข้อเสนอจะต้องยื ่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐ         
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา และเวลา         
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดดเด็ดขาด       
  ๔.๖ ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื ่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)   
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพภาคที่ ๒ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๗  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ       
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตาม ข้อ ๑.๕ (๑) 
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื ่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื ่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื ่นข้อเสนอรายอ่ืน      
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
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  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อว ่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม             
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กองทัพภาคที่ ๒    
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ของทาง กองทัพภาคท่ี ๒ 
  ๔.๘  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่า 
ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
   (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา    
ที่กำหนด 
   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www. gprocurement.go.th 
  ๔.๙  ผ ู ้ย ื ่นข ้อเสนอท ี ่ เป ็นผ ู ้ชนะการเสนอราคาต ้องจ ัดทำแผนการใช ้พ ัสดุ                        
ที ่ผลิตภายในประเทศ โดยยื ่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั ้งนี้           
โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๑ ไปด้วย เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน 
 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒ 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา   
  ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กองทัพภาคที่ ๒     
จะพิจารณาราคาจากราคารวม 
  ๕.๓ หากผู ้ย ื ่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื ่นหลักฐานการ             
ยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพภาคที่ ๒ กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่
มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
  ๕.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน   
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื ่อผ ู ้ย ื ่นข้อเสนอรายนั ้นในบัญชีผ ู ้ร ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื ่อผู ้ซื ้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทัพภาคท่ี ๒ 
   (๒) ไม่กรอกชื่อผ ู ้ย ื ่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
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   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื ่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๖ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้           
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพภาคที่ ๒ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
   ในกรณีที่ผู ้ยื ่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า      
ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะให้ผู ้ยื ่นข้อเสนอนั้นชี ้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื ่อได้ว่า                   
ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่    
รับฟังได้ กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒  
  ๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
  ๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
         ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้า ร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 
  ๕.๙ หากผู ้ย ื ่นข้อเสนอซึ ่งมิใช ่ผ ู ้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที ่ถือ      
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงาน   
ของรัฐจัดซื ้อจัดจ้างจากผู ้ยื ่นข้อเสนอซึ ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั ้งขึ้น          
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
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 ๖. การทำสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง         
วางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         
ให้ กองทัพภาคที่ ๒ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  ๖.๑ เงินสด 
  ๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ   
  ๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด 
  ๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที ่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่าง   
หนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย    
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
   หลักประกันจะคืน โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กองทัพภาคท่ี ๒ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็น จำนวน ๑ งวด ดังนี้ 
 เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่จ้างให้สะอาดเรียบร้อย 
 ๘.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
       ๘.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต
จาก กองทัพภาคที่ 2 จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงาน
จ้างช่วงนั้น 
  ๘.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่า
ปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง  
 ๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาจ้างตามแบบที่ระบุในข้อ ๑.๓  
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี  -  เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
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 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืน  ๆ 
  ๑๐.๑ เงินค่าจ้างสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กองทัพภาคท่ี ๒ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับทางราชการ 
  ๑๐.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกผู้ยื ่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้        
ตกลงจ้างตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้ 
   (๑) แจ้งการสั ่งหรือนำสิ ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ   
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ
อื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมาย    
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี 
  ๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพภาคท่ี ๒ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
  ๑๐.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื ่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดแย้งหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กองทัพภาคที่ ๒ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด     
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
  ๑๐.๖ กองทัพภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู ้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒ ไม่ได้ 
   (๑) กองทัพภาคที่ ๒ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือที่ได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
   (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด      
ในการเสนอราคา 
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   (๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทัพภาคท่ี ๒ 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 ๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  กองทัพภาคที่ ๒ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอ      
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

  ทั้งนี้ หากผู้ยื ่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับ กองทัพภาคท่ี ๒ ไว้ชั่วคราว 
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