
 
  ประกาศกองทัพภาคที่ ๒  

 เรื่อง  ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานงานโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคที่ 2 และ หน่วยขึ้นตรง  
  (ส่วนที่ 1) ของหน่วย กองทัพภาคท่ี ๒, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3, กรมทหารพราน 
  ที่ 26, กรมพัฒนา 2, กรมทหารม้าที่ 7, กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2, กองพันทหารม้าที่ 6  
  กรมทหารม้าที่ 6, กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2, กองพันทหารราบที่ 2  
  กรมทหารราบที่ 3 และ กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  
  (โดย กองพันทหารช่างที่ ๒๐2 กรมทหารช่างที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

  กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานงานโครงการปรับปรุง
และพัฒนา กองทัพภาคที่ 2 และ หน่วยขึ้นตรง (ส่วนที่ 1) ของหน่วย กองทัพภาคท่ี ๒, กองพันทหารราบที่ 3    
กรมทหารราบที่ 3, กรมทหารพรานที่ 26, กรมพัฒนา 2, กรมทหารม้าที่ 7, กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 2,       
กองพันทหารม้าที ่ 6 กรมทหารม้าที ่ 6, กองพันส่งกำลังและบริการที ่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2 ,         
กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3 และ กองพันทหารช่างที ่ 202 กรมทหารช่างที ่ 2 ประจำปี
งบประมาณ 2566 (โดย กองพันทหารช่างที่ ๒๐2 กรมทหารช่างที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์    
(e - bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,749,183 บาท (เก้าล้านเจ็ดแสน
สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 
  ชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒)    จำนวน      ๑      งาน 

  ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ     
ไว้ชั ่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  
 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
  
 
 

 

 ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

/ ๘. ไม่เป็นผู้มี... 
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 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพภาค ที่ ๒ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง     
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 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 2564 มาด้วย โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF   
ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา  
 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด 
 ๑๔. ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องมีผลงานเป็นสัญญาเดียว โดยมีผลงานประเภทเดียวกันกับงาน         
ตามเงื่อนไขการเสนอราคา วงเงินไม่น้อยกว่า 4,874,591.50 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อย  
เก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคท่ี ๒ เชื่อถือ โดยให้
แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
ในวันที.่...........................ระหว่างเวลา.........................นาฬกิา   
 ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพัน  
บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่ว ันที่          
.....................ถึงวันท่ี..................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ต่อ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ 
  

 

 

 

 

 

/ ผู้สนใจ.... 

http://www.army2.mi.th/
http://www.gprocurement.go.th/
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 ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพภาคที่ 2 ผ่านทางอีเมล์ qmas_aa2@rta.mi.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด ภายในวันที่ ......................... โดยกองทัพภาคที่ 2 จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
www.army2.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ......................... 

                      ประกาศ    ณ    วันที่    ....................พ.ศ.  ๒๕๖6   
แผนกพลาธิการ 
                    พ.อ.      เกียรติศักดิ์  สมชื่อ   ประธานกรรมการ 
                    (    เกียรติศักดิ์  สมชื่อ    ) 

              พ.ต.      ดุสิต  บำรุงภักด ี     กรรมการ 
                    (     ดุสิต  บำรุงภักด ี     ) 

               ร.อ.    ภัคภูมิ  หมื่นไสยาท   กรรมการ 
                   (    ภัคภูมิ  หมื่นไสยาท    ) 
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เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
เลขที.่............./…………….. 

การประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคท่ี 2 และ หน่วยขึ้นตรง  
(ส่วนที่ 1) ของหน่วย กองทัพภาคท่ี ๒, กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3, กรมทหารพรานที่ 26,  

กรมพัฒนา 2, กรมทหารม้าที่ 7, กองร้อยฝึกรบพิเศษท่ี 2, กองพันทหารม้าท่ี 6 กรมทหารม้าที่ 6,  
กองพันส่งกำลังและบริการที่ 22 กองบัญชาการช่วยรบที่ 2, กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 3  

และ กองพันทหารช่างที่ 202 กรมทหารช่างที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566  
(โดย กองพันทหารช่างที่ ๒๐2 กรมทหารช่างที่ ๒) 

ตามประกาศ  กองทัพภาคที่ ๒ 
ลงวันที่.............................. 

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

  กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
ตามรายการ ดังนี้ 
 ชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒)    จำนวน      ๑      งาน 
 
พัสดุที่จะซื้อนี้ ต้องเป็นของแท้ ของใหม ่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที 
และ มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้ 

  ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป 
      ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน 
            (๑) หลักประกันการเสนอราคา 

   (๒) หลักประกันสัญญา 
      ๑.๕ บทนิยาม 
            (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
            (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
             (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                           (๒) บญัชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
   ๑.๗ ราคากลาง 
   ๑.๘ แนบประกาศ 
   ๑.๙ แนบใบยื่น 
   ๑.๑๐ ปปช. 

  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
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๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั ่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ        
ที ่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศข อง
กรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื ่อให้เป็น         
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๒.๗  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 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 
 กรณีท่ีขอ้ตกลงฯ 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 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานเป็นสัญญาเดียว โดยมีผลงานประเภทเดียวกันกับงาน  
ตามเงื่อนไขการเสนอราคา วงเงินไม่น้อยกว่า 4,874,591.50 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันห้าร้อย  
เก้าสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคท่ี ๒ เชื่อถือ โดยให้
แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา 
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 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ   
     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ   
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
   (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล 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) เอกสารเพิ่มเติม อ่ืนๆ 
    (๔.๑) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ไม่เกิน 6 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) แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔  
   (๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
   (๔) รายการพิจารณาท่ี ๑ ชุดก่อสร้าง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒) 
     (๔.๑) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(SMEs) 
        (๔.๒) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
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   (๕) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
    (๕.1) หนังสือรับรองผลงานและสัญญาซื้อขายแนบท้ายสัญญา 
    (๕.2) บัญชีรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา โดยให้แนบเป็นฯไฟล์ PDF       
ไปพร้อมกับการเสนอราคา 
    (๕.3) บัญชีแสดงงบดุลปี 6๔ โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมกับใบเสนอราคา 
    (๕.๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) หรือสำเนาหนังสือรับรองร้านค้า Made in Thailand   
         (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
        ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื ่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)                                              
 4. การเสนอราคา      
  ๔.๑ ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องยื ่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดย 
ไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและหนังสือไม่ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คลังหน่วยงานก่อสร้าง กองพันทหารช่างที่ ๒๐2    
กรมทหารช่างที่ ๒ ที่ ค่ายสุรนารี, ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง, ค่ายปักธงชัย อำเภอปักธงชัย จังหวัด
นครราชสีมา, ค่ายพระยอดเมืองขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม และค่ายศรีพัชรินทร์ อำภอเมือง,         
ค่ายเปรมติณสูลานนท์ อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา    
โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้  
  ๔.๓ ผู้ยื ่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่ เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน     
ลงนามในสัญญาจะซ้ือขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพภาคท่ี ๒ ให้ส่งพัสดุ  
  ๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพร้อม
มาตรฐานระบุยี่ห้อของวัสดุก่อสร้าง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
  ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จำนวน 247 รายการ รายการละ 
1 ชุด โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับเอกสารด้วย พร้อมสรุปจำนวนเอกสารที่จัดส่ง
หรือนำมาแสดงตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการ
พิจารณา ในวันที่.......…………….ระหว่างเวลา....................นาฬิกา  ณ  กองทัพภาคท่ี ๒ ค่ายสุรนารี อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 
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  ทั้งนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว 
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพภาคท่ี ๒ จะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
  ๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ๔.๗  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.......................... ระหว่างเวลา.........................นาฬิกา  และเวลาในการ
เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด 
  ๔.๘  ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื ่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)   
เพ่ือเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพภาคที่ ๒ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๙  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ จะดำเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื ่นข้อเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นตาม ข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก
การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้เสนอราคารายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช ื ่อว ่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม             
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กองทัพภาคที่ ๒     
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื ่นข้อเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ของทาง กองทัพภาคท่ี ๒ 
  ๔.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้  
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์    
   (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่า 
ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว  
   (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา    
ที่กำหนด 
   (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
   (๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www. gprocurement.go.th    
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 ๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดซื้อเกินกว่า 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท) 
  ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ   
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จำนวน 487,460 บาท 
(สี่แสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน) 
  ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือ 
ดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไมเ่กิน ๓ วันทำการ 
  ๕.๒ หนังสือค้ำอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด  
  ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนั งสือค้ำ
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด 
  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือ
หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้อง
ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ กองทัพภาคที่ ๒ ตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่..........................ระหว่าง
เวลา...........................นาฬิกา 
  กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ   
ค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื ่อผู้ยื ่นข้อเสนอ        
ในหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
   (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้า
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
   (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
   ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี ้ กองทัพภาคที ่ ๒ จะคืนให้ผู ้เสนอราคาหรือ           
ผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ         
การประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย     
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 

 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
  ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒ 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา  
  ๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู ้ชนะการยื ่นข้อเสนอ กองทัพภาคที ่ ๒          
จะพิจารณาจากราคา 
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  ๖.๓ 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 
  ๖.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
   (๑) ไม่ปรากฏชื ่อผ ู ้ย ื ่นข้อเสนอรายนั ้นในบัญชีผ ู ้ร ับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื ่อผู ้ซื ้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทัพภาคท่ี ๒ 
   (๒) ไม่กรอกชื ่อผ ู ้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื ่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
  ๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกตอ้ง 
  ๖.๖ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิ จารณา 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 ่นข้อเสนอรายที่ เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่า      
ไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่น
ข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่    
รับฟังได้ กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคที่ ๒  
  ๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
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  ๖.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
         ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ (SMEs) 
  ๖.๙ หากผู ้ยื ่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที ่ได้รับการรับรองและออกเครื ่องหมายสินค้า          
ที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจัดจ้างจากผู้ยื ่นข้อเสนอที่เสนอพั สดุที่ได้รับ     
การรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย 
   กรณีที่มีการเสนอราคาหลายรายการและกำหนดเงื่อนไขการพิจารณาราคารวม 
หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย ที่ได้ รับการรับรองและออกเครื่องหมาย
สินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีสัดส่วนมูลค่า
ตั้งแต่ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป ให้ได้แต้มต่อในการเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง 
  ๖.๑๐ หากผู ้ย ื ่นข้อเสนอซึ ่งมิใช่ผู ้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที ่ถือ      
สัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงาน   
ของรัฐจัดซื ้อจัดจ้างจากผู้ยื ่นข้อเสนอซึ ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที ่จัดตั ้งขึ้น          
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
 ๗. การทำสัญญาซื้อขาย 
  ๗.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
  ๗.๒ ในกรณีที่ผู ้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ กองทัพภาคที่ ๒ เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๗.๑     
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไว้ใ นข้อ ๑.๓ หรือทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
กองทัพภาคท่ี ๒ ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค  
หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ 
   (๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการ 
นโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำหนด 
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   (๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที ่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร       
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้
ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย    
   หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
     หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง  
กองทัพภาคที่ ๒ ได้รับมอบไว้แล้ว 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กองทัพภาคท่ี ๒ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือและ กองทัพภาคท่ี ๒ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
 ๙.  อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาซื ้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส ์นี้            
หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้
รับมอบต่อวัน  
 ๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  ปี  ๓  เดือน นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
 ๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืน  ๆ 
  ๑๑.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ 
   การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กองทัพภาคท่ี ๒ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้วเท่านั้น หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลจะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับทางราชการ 
  ๑๑.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลง   
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้ 
   (๑) แจ้งการสั ่งหรือนำสิ ่งของที ่ซ ื ้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ       
กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั ้งแต่วันที ่ผู ้ขายสั ่ง  หรือซื ้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด 
   (๒) จัดการให้สิ ่งของที ่ซื ้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที ่มีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก    
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ       
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
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   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง  กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลง
ซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพภาคที่ ๒ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอหรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ 
  ๑๑.๔ กองทัพภาคที่ ๒  สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๑.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดแย้งหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ กองทัพภาคที่ ๒ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด     
และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
  ๑๑.๖ กองทัพภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู ้ยื่น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒ ไม่ได ้
   (๑) กองทัพภาคที่ ๒ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
   (๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื ่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใด       
ในการเสนอราคา 
   (๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทัพภาคที่ ๒ 
หรอืกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   (๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 
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 ๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  กองทัพภาคที่ ๒ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอ      
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือทำสัญญากับ กองทัพภาคที่ ๒ ไว้ชั่วคราว  

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