ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง
ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลาง
ค่ายสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในครั้งนี้เป็นเงิน ๑,๑๐๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ
ดังนี้
เครื่องใช้สานักงานอเนกประสงค์ (๔๔.๑๐.๑๕.๐๓) จานวน ๑ งาน
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านของผู้ ประกอบการตามระเบีย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพภาคที่
๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
/๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-๒๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงบัญชีงบดุล ประจาปี ๒๕๖๐ มาด้วย โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF
ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี ธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ล่ะครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ต้องมีผลงาน
ซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานที่ กองทัพภาคที่ ๒ ประมูลซื้อในครั้งนี้ และมีจานวนรายการวัสดุไม่น้อยกว่า
๑ ใน ๓ ของรายการวัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๑,๐๕๐ บาท (ห้าแสน
ห้าหมื่นหนึ่งพันห้าสิบบาท) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สั ญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ โดยให้แนบ
เป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องระบุยี่ห้อหรือแค็ตตาล็ อกในใบเสนอราคาทุกรายการ ตามมาตรฐาน
(มอก.) เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา และผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงนามพร้อมประทับตราในเอกสารที่ยื่น
เข้ามาในระบบทุกแผ่น
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐
บาท ผ่ า นทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ละช าระเงิ น ผ่ า นทางธนาคาร ตั้ ง แต่ วั น ที่
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www2.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๕๕๕๓๐-๙ ต่อ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู้ ส นใจต้ อ งการทราบรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายัง กองทัพภาคที่ ๒ ผ่านทางอีเมล์ qmas_aa2@rta.mi.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด ภายในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกองทัพภาคที่ ๒จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www2.army2.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่

๕

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตรี ชาญชัย เอมอ่อน
( ชาญชัย เอมอ่อน )
รองแม่ทัพภาคที่ ๒ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๒
แผนกพลาธิการ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
เลขที่ ๓๙/๒๕๖2
การซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิ่มเติมระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
-----------------กองทัพภาคที่ ๒ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กองทัพภาคที่ ๒" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
เครื่องใช้สานักงานอเนกประสงค์(๔๔.๑๐.๑๕.๐๓ ) จานวน ๑ งาน
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๗ ราคากลาง
๑.๘ แนบประกาศ
๑.๙ แนบใบยื่น
๑.๑๐ ปปช.
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่ นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

-๒๒.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพ
ภาคที่ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็น ผู้ ได้รั บเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเ สธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคั ดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงบัญชีงบดุล ประจาปี ๒๕๖๐ มาด้วย โดยให้แนบเป็นไฟล์
PDF ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล่ ะ ครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เ กิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ต้องมี
ผลงานซื้อขายประเภทเดีย วกัน กับ งานที่ กองทัพภาคที่ ๒ ประมูล ซื้อในครั้งนี้ และมีจานวนรายการวัส ดุ
ไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๓ ของรายการวัสดุที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๑,๐๕๐ บาท
(ห้าแสนห้ าหมื่น หนึ่ งพันห้ าสิ บบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการหน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒
เชื่อถือ โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
๒.๑๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งระบุ ยี่ ห้ อ หรื อ แค็ ต ตาล็ อ กในใบเสนอราคาทุ ก รายการตาม
มาตรฐาน (มอก.) เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณา และผู้ ยื่นข้อเสนอราคาต้องลงนามพร้อมประทับตรา
ในเอกสารที่ยื่นเข้ามาในระบบทุกแผ่น
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้ นส่ วนสามั ญหรื อห้ างหุ้ นส่ วนจ ากั ด ให้ ยื่ นส าเนาหนั งสื อรั บรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริ ษั ท จ ากั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจ ากั ด ให้ ยื่ น ส าเนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

-๓(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สาเนาบั ตรประจ าตัวประชาชนของผู้ นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึ งการเข้าเป็นหุ้นส่ว น (ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจ าตั ว ประชาชนของผู้ เป็ น หุ้ น ส่ ว น หรือส าเนาหนังสื อเดินทางของผู้ เป็นหุ้ นส่ ว นที่มิได้ถือสั ญชาติไทย
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ ยื่นสาเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ใบทะเบียนพาณิชย์
(๔.๒) ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้งนี้เมื่อผู้ยื่นเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๔
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๓.๑) หนังสือรับรองผลงานและสัญญาซื้อขายแนบท้ายสัญญา
(๓.๒) บัญชีรายละเอียดแนบท้ายใบเสนอราคา โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไป
พร้อมกับการเสนอราคา
(๓.๓) บัญชีแสดงงบดุลปี ๖๐ โดยให้แนบเป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมกับใบเสนอ
ราคา
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์ เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ
๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอต้ องยื่ นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้อง
กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่
ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

-๔๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอ
ราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน
ให้ถือตัวหนังสือเป็ นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจด
ทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ คลังหน่วยงานก่อสร้าง กรมทหารช่างที่ ๒
ค่ายสุรนารี อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน)
ตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่ น ข้อ เสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาส่งมอบพัส ดุไม่เกิน ๓๐ วัน (สามสิบ วัน)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซือ้ ขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กองทัพภาคที่ ๒ ให้ส่งมอบพัสดุ
๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพร้อม
มาตรฐานระบุยี่ห้อของวัสดุก่อสร้าง ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จานวน ๑ ชุด โดยลงลายมือผู้ยื่น
ข้อเสนอพร้ อมประทับ ตรา (ถ้ามี) กากับในเอกสารด้ว ย พร้อมสรุปจานวนเอกสารที่จัดส่ งหรือนามาแสดง
ตามบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา
ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
ทั้งนี้ กองทั พภาคที่ ๒ จะไม่ รั บผิ ดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น แก่ ตั ว อย่ า งดั ง กล่ า ว
ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว กองทัพภาคที่ ๒ จะส่งคืนให้กับผู้เสนอราคา
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)
เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่ กองทัพภาคที่ ๒ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่น ข้อเสนอแต่ล ะรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอหากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการ
พิจารณาข้อเสนอ มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

-๕ตามข้ อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อ ว่ า มี ก ารกระท าอั น เป็ น การขั ด ขวางราคาอย่ า งเป็ น ธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กองทัพภาคที่ ๒
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทาง กองทัพภาคที่ ๒
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่า
ใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวั นเวลา
ที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่ นข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ครั้ งนี้ กองทั พ
ภาคที่ ๒ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณี ใช้ หลั กเกณฑ์ ราคาในการพิ จารณาผู้ ชนะการยื่ นข้ อเสนอ กองทั พภาคที่ ๒
จะพิจารณาจากราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะขายไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก องทั พ ภาคที่ ๒ก าหนดไว้ ใ นประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรื อเป็ น การผิ ดพลาดเล็ กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่ อนปรนการตัดสิ ทธิผู้ ยื่น
ข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ท างระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู้ ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กองทัพภาคที่ ๒
(๒) ไม่ ก รอกชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้

-๖กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่ อ ประโยชน์ ข องทางราชการเป็ น ส าคั ญ และให้ ถื อ ว่ า การตั ด สิ น ของ กองทั พ ภาคที่ ๒ เป็ น เด็ ด ขาด
ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้ง กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ ยื่ นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่ า
ไม่อาจดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่น
ข้อเสนอสามารถดาเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับ
ฟังได้ กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกองทัพภาคที่ ๒
๕.๗ ก่ อ นลงนามในสั ญ ญากองทั พ ภาคที่ ๒อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
๖. การทาสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันทาการ นับแต่วันที่ทาข้อตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือแทน
การทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้
๖.๒ ในกรณี ที่ ผู้ ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไ ม่ ส ามารถส่ ง มอบสิ่ ง ของได้
ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ หรือกองทัพภาคที่ ๒ เห็นว่าไม่สมควรจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ จะต้องทาสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ กองทัพภาคที่ ๒
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

-๗ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง กองทัพภาคที่ ๒
ได้รับมอบไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กองทัพภาคที่ ๒ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอกจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และ กองทัพภาคที่ ๒ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรั บ ตามแบบสั ญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ นี้ หรือ
ข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาสัญญาซื้อขายตามแบบที่ระบุในข้อ ๑.๓
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า - ปี ๓ เดือน (สามเดือน) นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ได้รับมอบสิ่งของ
โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน (สิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ชารุดบกพร่อง
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปี ๒๕๖2
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากงบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖2 แล้วเท่านั้น
๑๐.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่ ง ของตามการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ ล้ ว ถ้ า ผู้ ข ายจะต้ อ งสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น าสิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ
กรมเจ้ า ท่ า ภายใน ๗ วั น นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ ผู้ ข ายสั่ ง หรื อ ซื้ อ ขายของจากต่ า งประเทศ เว้ น แต่ เ ป็ น ของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จั ด การให้ สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล่ า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กองทัพภาคที่ ๒ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลง

-๘ซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กองทัพภาคที่ ๒ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ
หรื อเรี ย กร้ องจากผู้ ออกหนั งสื อค้าประกันการยื่นข้ อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ ช ดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๐.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความขัดแย้งหรือ
แย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ กองทัพภาคที่ ๒ คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้
ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
๑๐.๖ กองทัพภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิ กการจัดซื้ อในกรณีต่อ ไปนี้ได้ โดยที่ ผู้ ยื่ น
ข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จาก กองทัพภาคที่ ๒ ไม่ได้
(๑) กองทัพภาคที่ ๒ ไม่ ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัด ซื้อหรือที่ได้รั บ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่ เข้าลั กษณะผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ ช นะการจั ดซื้อ หรือที่ ได้รั บการ
คัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทาการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กองทัพภาคที่ ๒
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กองทัพภาคที่ ๒ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้ วเสร็จตามสัญญาของผู้ ยื่นข้อเสนอ
ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ ยื่ น ข้อเสนอที่ไ ด้รั บ การคั ดเลื อกไม่ผ่ านเกณฑ์ที่ กาหนดจะถู กระงับ การยื่ น
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับ กองทัพภาคที่ ๒ ไว้ชั่วคราว
------------------ตรวจถูกต้อง
พันโท สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผูช้ ่วยนายทหารพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒ รักษาราชการ
นายทหารพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร
งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิม่ เติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
ให้กบั ช.2 ดาเนินการ
แนบท้ายหนังสือ ผพธ.ทภ.2 ที่ กห 0482.027/………………….ลง …………………………...
ลาดับ
1

รายการ

ชุด

หน่วยละ
บาท
สต.
1 1,027,200 -

ชุด
ชุด

1
1

หน่วยนับ จานวน

- CABINET SMD P10 OUTDOOR (จอ LED)
มีการ์ดติดตั้งสาเร็จแยกต่างหากรับ-ส่ง ข้อมูลทัง้ แนวแกนx,y

รวมเงิน
หมายเหตุ
บาท
สต.
1,027,200 -

มี INPUT-OUTPUT ในการเชื่อมต่อ ใช้งานเป็นแบบจอคอมพิวเตอร์

สามารถเล่นไฟล์ต่อเนือ่ งได้ละเอียดและภาพสมจริง
2 - คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์
3 - ชุดเมนต์ไฟ 220V 50A. พร้อมอุปกรณ์เดินสายเมนต์ไฟ +
อุปกรณ์เดินระบบ LED ค่าสายสัญญานและอุปกรณ์
ระบบ Network

รวม 3 รายการ

32,100
42,800

-

เป็นเงินทัง้ สิ้น

32,100
42,800

-

1,102,100

-

ตัวอักษร (หนึง่ ล้านหนึง่ แสนสองพันหนึง่ ร้อยบาทถ้วน)
หมายเหตุ
1. กาหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 30 วัน
2. กาหนดยืนราคา 180 วัน
3. กาหนดรับประกันสภาพความชารุดบกพร่อง
ของสิ่งของ 3 เดือน

ตรวจถูกต้อง
พ.ท.
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2
พ.ค. 62

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
งานซือ้ ครุภัณฑ์ประจาอาคาร งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณู
ปโภค
๑.ซือ่ โครงการ................................................................................................................................
...................
เพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุร..........................................
นารี
.............................................................................................................................
กองทัพภาคที่ ๒
หน่วยงานเจ้าของโครงการ.........................................................................................
๑,๑๐๒,๑๐๐.๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..........................................................................บาท
เม.ย.
๒๕๖๒
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)......๒๙........เดือน..........................พ.ศ.
........................
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)…
พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา
๔.๑ ราคากลาง...........................................................................
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...
พันเอก กอบโชค
หัสดี
๕.๑...................................................................................
พันเอก ธานิน
คาทิพย์
๕.๒...................................................................................
พันเอก นรนท
รุ่งญาณาธรณ์
๕.๓...................................................................................

รับรองถูกต้อง
(ลงชื่อ)

พันโท สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผู้ช่วยนายทหารพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒

เบรคเกอรสวิทซ
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สาย ยย.
หมายเลขสิ่งอุปกรณ ๔๑๒๐ - ๐๐ - ๓๓๑ - ๐๐๓๘
ชื่อสิ่งอุปกรณ เบรคเกอรสวิทซ หนวยนับ ตัว
๑. คุณลักษณะเฉพาะ
๑.๑ ลักษณะทั่วไป
๑.๑.๑ เปนสะพานไฟประกอบหนาทองขาวเปด - ปด ใชงานเครื่องปรับอากาศหรือเปนสวิทซใช
งานกับอุปกรณที่ตองกําหนดการใชกระแสไฟฟา
๑.๒ ลักษณะเฉพาะ
๑.๒.๑ ตัวโครงทําดวยวัสดุที่เปนฉนวน สามารถปองกันการรั่วซึมแรงเคลื่อนไฟฟา ไมนอยกวา
๕๐๐ โวลท
๑.๒.๒ สะพานไฟและหนาทองขาว ประกอบยุดแผนรับความรอน เมื่อกระแสไฟฟาสูงเกิน
กําหนด หนาทองขาวจะตัดวงจรไฟฟาไดเอง
๒.การบรรจุและหีบหอ
๒.๑ ตามมาตรฐานการบรรจุของผูผลิต
๓.ขอกําหนดอื่นๆ
๓.๑ กําหนดขนาดการใชงานใชเปนแอมปแปร ตามที่ทางราชการกําหนด ในการจัดหาแตละคราว
๓.๒ เปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเสื่อมสภาพ ไมเคยผานการซอมมากอนและที่ตัวผลิตภัณฑตอง
มีเครื่องหมายการคาของประเทศผูผลิตกํากับไวชัดเจน ไมลบเลือนและหลุดงาย
๔. วิธีการตรวจสอบ
๔.๑ ตรวจสอบขนาดโดยการทดลองใชงาน โดยวัดดวยมิเตอรไฟฟา
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.ของ ยย.ทบ.
( ลงชื่อ ) พ.อ. สําเริง แจมแจง
ประธานกรรมการ
( สําเริง แจมแจง )
( ลงชื่อ ) พ.อ. อนุชิต นิลศิริ
กรรมการ
( อนุชิต นิลศิริ )
( ลงชื่อ ) วาที่ พ.อ. นรุตม รัญเสวะ
กรรมการ
( นรุตม รัญเสวะ )
คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย ยย.ของ ทบ.
( ลงชื่อ ) พล.ต. อุดม โพพี
ประธานกรรมการ
( อุดม โพพี )
( ลงชื่อ ) พ.อ. ปรีชา จันทรโชติ
กรรมการ
( ปรีชา จันทรโชติ )
( ลงชื่อ ) พ.อ. เรืองยศ นิลประพันธ
กรรมการ
( เรืองยศ นิลประพันธ )
อนุมัติ ผบ.ทบ. ตามหนังสือ กบ.ทบ. ตอที่ กห ๐๔๐๔/๑๑๗๔๙ ลง ๒๕ ก.ย. ๓๔

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร
งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิม่ เติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
ให้กบั ช.2 ดาเนินการ
ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ .........../2562 ลงวันที่ .........................
แนบท้ายใบยื่นเอกสารการเสนอราคาด้วยวิธีอเิ ล็กทรอนิกส์ ของ.........................................................
หน่วยละ
รวมเงิน
ลาดับ
รายการ
หน่วยนับ จานวน
หมายเหตุ
บาท
สต.
บาท
สต.
1 - CABINET SMD P10 OUTDOOR (จอ LED)
ชุด
1
มีการ์ดติดตั้งสาเร็จแยกต่างหากรับ-ส่ง ข้อมูลทัง้ แนวแกนx,y
มี INPUT-OUTPUT ในการเชื่อมต่อ ใช้งานเป็นแบบจอคอมพิวเตอร์

สามารถเล่นไฟล์ต่อเนือ่ งได้ละเอียดและภาพสมจริง
2 - คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์
3 - ชุดเมนต์ไฟ 220V 50A. พร้อมอุปกรณ์เดินสายเมนต์ไฟ +
อุปกรณ์เดินระบบ LED ค่าสายสัญญานและอุปกรณ์
ระบบ Network

รวม 3 รายการ

ชุด
ชุด

1
1

เป็นเงินทัง้ สิ้น

ตัวอักษร (...............................................................................)
หมายเหตุ
1. กาหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
2. กาหนดยืนราคา 180 วัน
3. กาหนดรับประกันสภาพความชารุดบกพร่อง
ของสิ่งของ 6 เดือน

(ลงชื่อ)……………......………………………….ผู้ยื่นข้อเสนอ
(..........................................................)
ตาแหน่ง...........................................................
ประทับตรา (ถ้ามี)

บัญชีรายละเอียดความต้องการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจาอาคาร
งานก่อสร้าง ซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค เพิม่ เติมระหว่างปีงบประมาณ 2562 งานซ่อมปรับปรุงสนามกีฬากลางค่ายสุรนารี
ให้กบั ช.2 ดาเนินการ
ตามประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอเิ ล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ .........../2562 ลงวันที่ .........................
ลาดับ
1

รายการ

หน่วยนับ จานวน

- CABINET SMD P10 OUTDOOR (จอ LED)
มีการ์ดติดตั้งสาเร็จแยกต่างหากรับ-ส่ง ข้อมูลทัง้ แนวแกนx,y

ชุด

1

ชุด
ชุด

1
1

หน่วยละ
บาท
สต.

รวมเงิน
หมายเหตุ
บาท
สต.

มี INPUT-OUTPUT ในการเชื่อมต่อ ใช้งานเป็นแบบจอคอมพิวเตอร์

สามารถเล่นไฟล์ต่อเนือ่ งได้ละเอียดและภาพสมจริง
2 - คอมพิวเตอร์พร้อมใช้งาน 1 ชุด พร้อมอุปกรณ์
3 - ชุดเมนต์ไฟ 220V 50A. พร้อมอุปกรณ์เดินสายเมนต์ไฟ +
อุปกรณ์เดินระบบ LED ค่าสายสัญญานและอุปกรณ์
ระบบ Network

รวม 3 รายการ

เป็นเงินทัง้ สิ้น

ตัวอักษร (...............................................................................)
หมายเหตุ
1. กาหนดส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จภายใน 60 วัน
2. กาหนดยืนราคา 180 วัน
3. กาหนดรับประกันสภาพความชารุดบกพร่อง
ของสิ่งของ 6 เดือน

ตรวจถูกต้อง
พ.ท.
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2
พ.ค. 62

