
ประกาศกองทัพภาคท่ี ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุงอาคาร กองบัญชาการกองทัพนอยท่ี ๒

หมายเลข ๘๒๕/๓๕ เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)

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

ดวย กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุง
อาคาร กองบัญชาการกองทัพนอยท่ี ๒ หมายเลข ๘๒๕/๓๕ เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินท้ังสิ้น
๑,๑๙๕,๐๖๓ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหม่ืนหาพันหกสิบสามบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดกอสราง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จํานวน ๑ งาน
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว

๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาคท่ี ๒
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

/๑๑. ผูยื่นขอเสนอ...



- ๒ -

๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด

๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงบัญชีงบดุล ประจําป ๒๕๖๑ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF
ไปพรอมการเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา

๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

๑๔. ผูยื่นขอเสนอดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) ตองมีผลงาน
ซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ประมูลซื้อในครั้งนี้ และมีจํานวนรายการวัสดุไมนอยกวา
๑ ใน ๓ ของรายการวัสดุท่ีจะจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไมนอยกวา ๕๙๗,๕๓๒ บาท (หาแสน
เกาหม่ืนเจ็ดพันหารอยสามสิบสองบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี ๒
เชื่อถือ โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา

๑๕. ผูยื่นขอเสนอตองระบุยี่หอหรือแค็ตตาล็อกในใบเสนอราคาทุกรายการ ตามมาตรฐาน
(มอก.) เพ่ือใชในการประกอบการพิจารณา และผูยื่นขอเสนอราคาตองลงนามพรอมประทับตราในเอกสาร
ท่ียื่นเขามาในระบบทุกแผน

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา

ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี
๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก
ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www2.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพภาคท่ี ๒ ผานทางอีเมล qmas_aa2@rta.mi.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนด ภายในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยกองทัพภาคท่ี ๒ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต
www2.army2.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒

ประกาศ    ณ    วันท่ี ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พลตรี

( ชาญชัย เอมออน )
รองแมทัพภาคท่ี ๒ ทําการแทน

แมทัพภาคท่ี ๒
แผนกพลาธิการ



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
เลขท่ี ๕๗/๒๕๖2

การซื้อวัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุงอาคาร กองบัญชาการกองทัพนอยท่ี ๒
หมายเลข ๘๒๕/๓๕ เพ่ิมเติมระหวางปงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามประกาศ กองทัพภาคท่ี ๒
ลงวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒
- - - - - - - - - - - - - - - - - -

กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ตามรายการ ดังนี้

ชุดกอสราง (๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จํานวน ๑ งาน
พัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม

(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๑.๗ ราคากลาง
๑.๘ แนบประกาศ
๑.๙ แนบใบยื่น
๑.๑๐ ปปช.

๒. คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ



- ๒ -

๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรัฐมนตรีว าการกระทรวงการคลัง กําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร ในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนนิติบุคคล ผู มีอาชีพขายพัสดุ ท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพ
ภาคท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองแสดงบัญชีงบดุล ประจําป ๒๕๖๑ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล
PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา

๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เวนแตการจายเงินแตละครั้ งซึ่งมีมูลคาไม เกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได  ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) ตองมี
ผลงาน ซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ประมูลซื้อในครั้งนี้ และมีจํานวนรายการวัสดุ
ไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของรายการวัสดุท่ีจะจัดซื้อในครั้งนี้ วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไมนอยกวา ๕๙๗,๕๓๒ บาท
(หาแสนเกาหม่ืนเจ็ดพันหารอยสามสิบสองบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมาย วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนท่ี
กองทัพภาคท่ี ๒ เชื่อถือ โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา

๒.๑๕ ผูยื่นขอเสนอตองระบุยี่หอหรือแค็ตตาล็อกในใบเสนอราคาทุกรายการ
ตามมาตรฐาน (มอก.) เพ่ือใชในการประกอบการพิจารณา และผูยื่นขอเสนอราคาตองลงนามพรอมประทับตรา
ในเอกสารท่ียื่นเขามาในระบบทุกแผน

๓. หลักฐานการย่ืนขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ
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๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.๑) ใบทะเบียนพาณิชย
(๔.๒) ใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม

(๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

ท้ังนี้เม่ือผูยื่นเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทําการแทนใหแนบหนังสือ

มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ท้ังนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

(๒) แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔
(๓) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

(๓.๑) หนังสือรับรองผลงานและสัญญาซื้อขายแนบทายสัญญา
(๓.๒) บัญชีรายละเอียดแนบทายใบเสนอราคา โดยใหแนบเปนไฟล PDF

ไปพรอมกับการเสนอราคา
(๓.๓) บัญชีแสดงงบดุลป ๖๑ โดยใหแนบเปนไฟร PDF ไปพรอมกับใบเสนอ

ราคา
(๔) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
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ท้ังนี้  เม่ือผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบ
ในขอ ๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดย
ไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ท้ังนี้ ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียนและ
คาใชจายอ่ืน ๆ ท้ังปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คลังหนวยงานกอสราง กองบัญชาการกองทัพนอยท่ี ๒
คายสุรนารี ตําบลหนองไผลอม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคท่ี ๒ ใหสงพัสดุ

๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพรอม
มาตรฐานระบุยี่หอของวัสดุกอสราง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เพ่ือประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ ชุด โดยลงลายมือผูยื่น
ขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง
ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา
ในวันท่ี ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองทัพภาคท่ี ๒ คายสุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา

ท้ังนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยาง
ดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว กองทัพภาคท่ี ๒ จะสงคืนใหกับผูเสนอราคา

๔.๖ กอนการเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอน ท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา และ
เวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
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๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพ่ือเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพภาคท่ี ๒ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูยื่นขอเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนตาม ขอ ๑.๕ (๑)
หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอ มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กองทัพภาคท่ี ๒
จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแต กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทาง กองทัพภาคท่ี ๒

๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถามี) รวมคา

ใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวันเวลา

ท่ีกําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www. gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่ นขอ เสนอประกวดราคา อิ เล็ กทรอนิกสครั้ งนี้
กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุท่ีไดมาตรฐาน

๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพภาคท่ี ๒

จะพิจารณาจาก ราคารวมต่ําสุด และคุณภาพของวัสดุ
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติ ไม ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ

ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ี
มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
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๕.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีผู รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจดัจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กองทัพภาคท่ี ๒

(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส

(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมได
กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง

๕.๖ กองทัพภาคท่ี ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้
เ พ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคท่ี ๒ เปนเด็ดขาด
ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา
ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคท่ี ๒ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ี
รับฟงได กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒

๕.๗ กอนลงนามในสัญญา กองทัพภาคท่ี ๒ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําทุจริตอ่ืนใดในการ
เสนอราคา

๖. การทําสัญญาซ้ือขาย
๖.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
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๖.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือ กองทัพภาคท่ี ๒ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ หรือทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ กับ กองทัพภาคท่ี ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสให กองทัพภาคท่ี ๒
ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันท่ีท่ีใชเช็ค

หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ

อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีทางธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให  โดยไม มีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุ ท่ีซื้อซึ่ ง

กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับมอบไวแลว
๗. คาจางและการจายเงิน

กองทัพภาคท่ี ๒ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอกจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
คาใชจายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้

หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบท่ีระบุในขอ ๑.๓
หรือขอตกลงเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๖ เดือน นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดมิภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืน  ๆ
๑๐.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๖2
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุ

จากงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 แลวเทานั้น
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๑๐.๒ เม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลง
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ
กรมเจาทา ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด

(๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

(๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง  กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคท่ี ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความ
เสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๐.๕ ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความขัดแยงหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กองทัพภาคท่ี ๒ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนท่ีสุด และ
ผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพ่ิมเติม

๑๑.๖ กองทัพภาคท่ี ๒ อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคท่ี ๒ ไมได

(๑) กองทัพภาคท่ี ๒ ไมไดรับการจัดสรรเงินท่ีจะใชในการจัดซื้อหรือท่ีไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอท่ีจะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป

(๒) มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการจัดซื้อหรือท่ีไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดใน
การเสนอราคา

(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพภาคท่ี ๒
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

(๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม

หลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด



- ๙ -

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพภาคท่ี ๒ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอ

ท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ท้ังนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่น

ขอเสนอหรือทําสัญญากับ กองทัพภาคท่ี ๒ ไวชั่วคราว

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ตรวจถูกตอง

พันโท สุรศักดิ์  โยธายุทธ
( สุรศักดิ์  โยธายุทธ )

ผูชวยนายทหารพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒ รักษาราชการ
นายทหารพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒

๑ สิงหาคม ๒๕๖๒


