
 
  ประกาศกองทัพภาคท่ี ๒  

เร่ือง  ประกวดราคาซ้ือวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามทดสอบก าลังใจ แบบกองทัพบก ๖๕๘๒ (อนุโลมแบบ) 
         ของหน่วย กองพันทหารม้าท่ี ๒๑ กรมทหารม้าท่ี ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช    
         อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

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

  ด้วย กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนาม
ทดสอบก าลังใจ แบบกองทัพบก ๖๕๘๒ (อนุโลมแบบ) ของหน่วย กองพันทหารม้าท่ี ๒๑ กรมทหารม้าท่ี ๖ 
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  ให้กับ กองพันทหารช่างท่ี ๖ 
กองพลทหารราบท่ี ๖ ด าเนินการ จ านวน ๖๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (รายการละเอียด
ตามบัญชีรายการวัสดุท่ีแนบท้ายประกาศน้ี)   
   ราคากลางของงานประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในคร้ังน้ีเป็นเงิน  
๗๐๓,๗๘๔ บาท (เจ็ดแสนสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบส่ีบาทถ้วน) 
  ผู้มีสิทธ์ิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ     
ไว้ช่ัวคราวเน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค ลังก าหนดต าม ท่ีประกาศเผยแพ ร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขอ ง
กรมบัญชีกลาง 
 ๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือ ผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว  
 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กองทัพภาค ท่ี ๒ 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง     
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 
 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 ๑๐ . ผู้ ย่ืน ข้อ เสนอ ต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัด จ้า งภาค รัฐด้ วยอิ เล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง       
                                                                                                       /๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอ... 
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 ๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 ๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  และให้แสดงบัญชีงบดุล
ประจ าปี ๒๕๕๙ มาด้วย โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา 
 ๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ล่ะคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่ สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรม การ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ต้องมีผลงานซ้ือขาย
ท่ีเป็นคู่ สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ เช่ือถือซ่ึง โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคา 
ในวันท่ีเสนอราคา  
 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์    
ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา   
 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
 ผู้สนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐ บาท (สองร้อย  
บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่ วันท่ี          
๑๔ – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้
ภายหลังจากช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ต่อ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ 
 
                      ประกาศ    ณ    วันท่ี             กุมภาพันธ์    พ.ศ.  ๒๕๖๑   
 
                                                                 พลตรี                                                                                                     

                                                                        ( วิฑูรย์   ศิริปักมานนท์ ) 
                                                                   รองแม่ทัพภาคท่ี ๒ ท าการแทน 
                                                                              แม่ทัพภาคท่ี ๒ 
แผนกพลาธิการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


เอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)  
เลขท่ี  ๔๓/๒๕๖๑ 

การประกวดราคาซ้ือวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนามทดสอบก าลังใจ แบบกองทัพบก ๖๕๘๒ (อนุโลมแบบ) 
ของหน่วย กองพันทหารม้าท่ี ๒๑ กรมทหารม้าท่ี ๖ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  

อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 
 ตามประกาศ กองทัพภาคท่ี ๒ ลงวันท่ี ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

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

  ด้วย กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคา ซ้ือวัสดุก่อสร้าง งานก่อสร้างสนาม
ทดสอบก าลังใจ แบบกองทัพบก ๖๕๘๒ (อนุโลมแบบ) ของหน่วย กองพันทหารม้าท่ี ๒๑ กรมทหารม้าท่ี ๖ 
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  ให้กับ กองพันทหารช่างท่ี ๖ 
กองพลทหารราบท่ี ๖ ด าเนินการ จ านวน ๖๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ตามบัญชีรายการ
วัสดุท่ีแนบท้ายประกาศน้ี) พัสดุท่ีจะซ้ือน้ีต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บอยู่
ในสภาพ ท่ีจะใช้งานได้ทันที  และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธี
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ฉบับน้ี โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปน้ี 
 ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

      ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
      ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
      ๑.๔ แบบหนังสือค้ าประกัน 
           (๑) หลักประกันการเสนอราคา 

          (๒) หลักประกันสัญญา 
                           (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 

      ๑.๕ บทนิยาม 
           (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
           (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
      ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
            (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

                            (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
      ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
       ๒.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       ๒.๓  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
       ๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ช่ัวคราวเน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค ลังก าหนดต าม ท่ีประกาศเผยแพ ร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขอ ง
กรมบัญชีกลาง 
  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือ ผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
 ๒.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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 ๒.๗  เป็นนิติ บุคคล ผู้มี อ าชีพขายพั สดุ ท่ีประกวดราค าซ้ือด้ วย วิธีประกวด ราค า
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒.๘  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กองทัพ
ภาคท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 
 ๒.๙  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
 ๒.๑๐  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 ๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 ๒.๑๒  ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด  และให้แสดงบัญชีงบดุล
ประจ าปี ๒๕๕๙ มาด้วย โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา 
 ๒.๑๓  ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ ายเงินแต่ ล่ะคร้ั งซ่ึงมี มูลค่ าไม่เกินสามหมื่ นบาทคู่ สัญญาอ าจจ่ายเป็นเงินสด ก็ได้  ต าม ท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
     ๒.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องมีผลงาน
ท่ีเป็นคู่ สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ เช่ือถือซ่ึง โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคา 
ในวันท่ีเสนอราคา  
 ๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ   
     ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
  ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี  
   (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  
    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ ย่ืนส าเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
    (ข) บริษัทจ ากัดหรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ให้ ย่ืนส าเนาหนังสือรับรอ งการ        
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม  (ถ้ามี) และบัญชี 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้ย่ืน 
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้น้ัน ส าเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตร 
ประจ าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย    
พร้อมท้ังรับรองส าเนาถูกต้อง 
   (๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
   (๔) ต้องแนบส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์, ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม  
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   (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
    ท้ังน้ีเมื่อ ผู้ย่ืนเสนอด าเนินการแนบไฟ ล์เอกสารต ามบัญชีเอกสารส่วน ท่ี ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี 1 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
  ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
   (๑) ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ านาจซ่ึงติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ
ท้ังน้ีหากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
   (๒) แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔  
         (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
   (๔) หนังสือรับรองผลงานและสัญญาซ้ือขายพร้อมรายละเอียดแนบท้ายสัญญา 
   (๕) บัญชีรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมกับ
การเสนอราคา 
        ท้ังน้ี เมื่อ ผู้ย่ืนข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตามแบบในข้อ 
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย่ืน ข้อ เสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)                                                           
 ๔. การเสนอราคา      
  ๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
  ๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา
ให้ถูกต้อง ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะต้องตรงกันท้ังตั วเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและหนังสือไม่ ตรงกันให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซ่ึงรวมค่าภาษี มูลค่ าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและ
ค่าใช้ จ่ายอื่ น ๆ  ท้ังปวงไว้แล้ว จนกระท่ังส่งมอบพั สดุ ให้  ณ  สถานท่ีก่อสร้า ง กอ งพันทหารช่างท่ี  ๒๐๒             
กรมทหารช่างท่ี ๒ ต าบลกระเบ้ืองนอก อ าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  
  ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอก าหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน (หน่ึงร้อยแปดสิบวัน)  
ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้  
  ๔.๓ ผู้ย่ืน ข้อเสนอจะต้ องเสนอก าหนดเวลาส่งมอ บพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน (หกสิบวัน)     
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซ้ือขาย หรือวันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพภาคท่ี ๒ ให้ส่งพัสดุ  
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  ๔.๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพร้อม
มาตรฐานระบุย่ีห้อของวัสดุก่อสร้าง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวน้ี กองทัพภาคท่ี ๒ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ  
   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนา
ถูกต้ องโด ยผู้มี อ านาจท านิติกรรมแทนนิติ บุค คล หากคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวด ราค า
อิเล็กทรอนิกส์ มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ย่ืนเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน  
  ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุท่ีเสนอ จ านวน – ชุด เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ท้ังน้ี กองทัพภาคท่ี ๒ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ 
ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพภาคท่ี ๒ จะส่งคืนให้กับผู้เสนอราคา 
  ท้ังน้ี กองทัพภาคท่ี ๒ จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด  ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว 
ตัวอย่างท่ีเหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพภาคท่ี ๒ จะคืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ   
  ๔.๖ ก่อนการเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 
ให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อน ท่ี จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไข     
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  ๔.๗ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา  
และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
  เมื่อพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ  โดยเด็ดขาด  
  ๔.๘ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วนถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)   
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพภาคท่ี ๒ ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.๙  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ       
ผู้ย่ืนข้อเสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นตาม ข้อ ๑.๕ (๑) 
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น     
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้เสนอราคารายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตาม ข้อ ๑ .๕  (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือ ว่ามีการกระท าอั นเป็นการขัดขวางราคาอย่า งเป็นธรรม           
คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ ผู้เสนอราคาเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และ กองทัพภาคท่ี ๒     
จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่ กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายน้ันมิใช่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา 
ของทาง กองทัพภาคท่ี ๒ 
  ๔.๑๐  ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี  
   (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์     
   (๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี)  รวมค่า 
ใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว  
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   (๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวันเวลา    
ท่ีก าหนด 
   (๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้ 
   (๕) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์  www. gprocurement.go.th    
  ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา  
  ๕.๑ ในการพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี กองทัพ     
ภาคท่ี ๒ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาต่ าสุด และจะพิจารณาจากราคารวมต่ าสุด  
  ๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ 
   (ก) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กองทัพภาคท่ี ๒    
จะพิจารณาจาก ราคารวมต่ าสุด และคุณภาพของวัสดุ 
  ๕.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการ           
ย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน  เว้นแต่ ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ี
มิใช่สาระส าคัญและความแตกต่างน้ันไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอืน่ หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
  ๕.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปน้ี 
   (๑ ) ไม่ ปรากฏช่ือ ผู้ ย่ืน ข้อ เสนอ รายน้ันในบัญชี ผู้ รับเอ กสารประกวด ราค า
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือ จัดจ้างด้วยอิ เล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายช่ือ ผู้ซ้ือเอกสา รประกวดราค า
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทัพภาคท่ี ๒ 
   (๒ ) ไม่ กรอ กช่ือผู้ ย่ืน ข้อเสนอ ในการเสนอ ราค าทางระบบจัดซ้ือจัดจ้ างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
   (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น 
  ๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ 
กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
  ๕.๖ กองทัพภาคท่ี ๒ ทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด ห รือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังน้ี     
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กองทัพภาคท่ี ๒ เป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมท้ัง กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าการย่ืนข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ 
หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
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   ในกรณี ท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่า      
ไม่อาจด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพภาคท่ี ๒ จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีท าให้เช่ือได้ว่า ผู้ย่ืน
ข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าช้ีแจงไม่เป็นท่ี    
รับฟังได้ กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒  
  ๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กองทัพภาคท่ี ๒ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราค า
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะ การประกวดราคาหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา  
 ๖. การท าสัญญาซ้ือขาย 
  ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันท่ีท าข้อตกลงซ้ือ กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
  ๖.๒ ในกรณี ท่ีผู้ชนะการประกวด ราค าอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ สาม ารถส่งมอบส่ิงของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการ หรือ กองทัพภาคท่ี ๒ เห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือตามข้อ ๖.๑     
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุไว้ในข้อ ๑.๓ หรือท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ กองทัพภาคท่ี ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ร้อยละห้า) ของราคาค่าส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ 
กองทัพภาคท่ี ๒ ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใช้เช็ค  
หรือดราฟท์น้ันช าระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท าสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันท าการ 
   (๓) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  
   (๔) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีทางธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ             
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)  
   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย    
   หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
     หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ีย ตามอัตราส่วนของพัสดุท่ีซ้ือ ซ่ึง กองทัพ
ภาคท่ี ๒ ได้รับมอบไว้แล้ว 
 ๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  กองทัพภาคท่ี ๒ จะจ่ายค่าส่ิงของซ่ึงได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอกจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงแล้วให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบส่ิงของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซ้ือขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ กองทัพภาคท่ี ๒ ได้ตรวจรับมอบส่ิงของไว้เรียบร้อยแล้ว 
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 ๘. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับต ามแบบสัญญาซ้ือขาย แนบท้ายเอ กสารประกวดราค าอิ เล็กทรอ นิกส์ น้ี          
หรือข้อตกลงซ้ือขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ (ศูนย์จุดสองศูนย์) ของราคาค่าส่ิงของท่ียังไม่ได้  
รับมอบต่อวัน  
 ๙. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ท าสัญญาซ้ือขายตามแบบท่ีระบุในข้อ ๑.๓ 
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี  จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  -  ปี  ๓  เดือน (สามเดือน) นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ได้รับมอบส่ิงของ 
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความ
ช ารุดบกพร่อง 
 ๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
       ผู้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาพัสดุท่ีเสนอ
ขายท้ังหมด แต่ท้ังน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ าประกัน 
หรือหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กองทัพภาคท่ี ๒ 
ก่อนการรับเงินล่วงหน้าน้ัน   
 ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่น  ๆ 
  ๑๒.๑ เงินค่าพัสดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ีได้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี ๒๕๖๑ 
   การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ กองทัพภาคท่ี ๒ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จาก กองทัพบก แล้วเท่าน้ัน 
  ๑๒.๒ เมื่อ กองทัพภาคท่ี ๒ ได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลง   
ซ้ือ ส่ิงของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่ังหรือน าส่ิงของดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของน้ันต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังน้ี 
   (๑) แจ้งการส่ังหรือ น าส่ิงขอ งท่ีซ้ือ ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่ างประเทศต่ อ        
กรมเจ้า ท่า ภายใน ๗  วัน นับตั้งแต่ วัน ท่ีผู้ขายส่ัง หรือซ้ือขายขอ งจากต่ างประ เทศ เว้นแต่เป็นขอ งท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด 
   (๒) จัดการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดั งกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก    
ส่ิงของน้ันโดยเรืออื่นท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ      
ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑)  หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๒.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึง  กองทัพภาคท่ี ๒ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลง
ซ้ือเป็นหนังสือภายในเวลาท่ีก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗  กองทัพภาคท่ี ๒ จะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ 
หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการย่ืนข้อเสนอทันที  และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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  ๑๒.๔ กองทัพภาคท่ี ๒  สงวนสิทธิท่ีจะแก้ไขเพิ่มเติมเง่ือนไข หรือข้อก าหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงซ้ือเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๒.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดแย้งหรือ
แย้งกัน ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ กองทัพภาคท่ี ๒ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้
ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม 
  ๑๒.๖ กองทัพภาคท่ี ๒ อาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยท่ีผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒ ไม่ได้ 
   (๑) กองทัพภาคท่ี ๒ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ีจะท าการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไป 
   (๒) มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือหรือท่ีได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา 
   (๓) การท าการจัดซ้ือคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทัพภาคท่ี ๒ 
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
   (๔) กรณีอื่นในท านองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ซ่ึงออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
 ๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหว่างระยะเวลาการซ้ือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้ องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 ๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  กองทัพภาคท่ี ๒ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอ      
ท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
  ท้ังน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการย่ืน
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับ กองทัพภาคท่ี ๒ ไว้ช่ัวคราว 
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