สําเนา

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธี
และกอสรางหองน้ํา – หองสวม ลานอเนกประสงค กองทัพภาคที่ ๒ คายสุรธรรมพิทักษ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------ดวย กองทัพภาคที่ ๒ มี ความประสงคจะประกวดราคาซื้ อวัส ดุกอ สราง งานซอมปรั บปรุ ง
อาคารพลับพลาพิธี หมายเลข ๑๘๖/๕๔ และกอสรางหองน้ํา – หองสวม ลานอเนกประสงค กองทัพภาคที่ ๒
คายสุรธรรมพิทักษ เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 2561 ใหกับ กองพันทหารชางที่ ๒๐๒ กรมทหารชางที่ ๒
เปนหนวยดําเนินการกอสราง จํานวน ๑๒๗ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (รายละเอียดตาม
บัญชีรายการวัสดุที่แนบทายประกาศนี้)
ราคากลางของงานประกวดราคาซื้ อดวยวิธีป ระกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส ในครั้ ง นี้เ ป นเงิ น
๑,๗๙๑,๐๕๖ บาท ( หนึ่งลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหาสิบหกบาทถวน )
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรั ฐ
ไวชั่วคราวเนื่อ งจากเป นผูที่ ไมผ านเกณฑ ก ารประเมินผลการปฏิบัติง านของผู ประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาคที่ ๒
ณ วันประกาศประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิกส หรือ ไมเ ปนผู กระทํ าการอั นเปนการขัดขวางการแขง ขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
/๑๑. ผูยื่นขอเสนอ...

-๒๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูก ตอ งครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ าหนด และใหแสดงบัญ ชีง บดุล
ประจําป ๒๕๕๙ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่ง มีมูลคาไมเ กินสามหมื่นบาทคูสั ญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูยื่นขอเสนอดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) ตองมีผลงานที่
เป นคูสั ญ ญาโดยตรงกั บส วนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบี ยบบริ หารราชการส วนท อ งถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือซึ่ง โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา
ในวันที่เสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพัน
บาทถวน) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๑๘ พฤษภาคม
๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ไดภายหลังจากชําระเงินเปนทีเ่ รียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

๑๗

พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตรี ผดุงเกียรติ โปรงจิตต
( ผดุงเกียรติ โปรงจิตต )
รองแมทัพภาคที่ ๒ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๒
แผนกพลาธิการ

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) เลขที่ ๖๗/๒๕๖๑
การประกวดราคาซือ้ วัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธี
และกอสรางหองน้ํา – หองสวม ลานอเนกประสงค กองทัพภาคที่ ๒ คายสุรธรรมพิทักษ
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
-----------------ดวย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุง
อาคารพลับพลาพิธี หมายเลข ๑๘๖/๕๔ และกอสรางหองน้าํ – หองสวม ลานอเนกประสงค กองทัพภาคที่ ๒
คายสุรธรรมพิทักษ เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 2561 ใหกับ กองพันทหารชางที่ ๒๐๒ กรมทหารชางที่ ๒
เปนหนวยดําเนินการกอสราง จํานวน ๑๒๗ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ตามบัญชีรายการ
วัสดุที่แนบทายประกาศนี้) พัสดุทจี่ ะซื้อนี้ ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยู
ในสภาพ ที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ ตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมผี ลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ
รัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้ง
งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
/๒.๗ เปนนิติบุคคล…

-๒๒.๗ เป น นิ ติ บุ ค คล ผู มี อ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูย ื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพ
ภาคที่ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเ ปนผู ไดรั บเอกสิ ทธิ์ห รือ ความคุม กัน ซึ่ง อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผู ยื่นขอ เสนอตองลงทะเบียนในระบบจั ดซื้ อ จั ดจ างภาครัฐ ดวยอิ เ ล็ก ทรอนิก ส
(Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผูยื่นขอ เสนอซึ่งไดรับ คัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และใหแสดงบัญชีงบดุล
ประจําป ๒๕๕๙ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร
เว น แต ก ารจ า ยเงิ น แต ล ะ ครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค า ไม เ กิ น สามหมื่ น บาทคู สั ญ ญาอาจจ า ยเป น เงิ น สดก็ ไ ด ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ตองมีผลงาน
ที่เป นคูสัญ ญาโดยตรงกั บส วนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบี ยบบริห ารราชการส วนทอ งถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือซึ่ง โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา
ในวันที่เสนอราคา
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) ห างหุ นส วนสามั ญหรื อห างหุ นส วนจํ ากั ด ให ยื่ นสํ าเนาหนั งสื อรั บรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษัท จํ า กั ด หรื อ บริ ษัท มหาชนจํ ากั ด ให ยื่นสํ าเนาหนัง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชนของผู นั้น สํ าเนาขอตกลงที่ แสดงถึงการเขาเป นหุ นส วน (ถามี ) สําเนาบั ตร
ประจํ าตัวประชาชนของผู เ ป นหุ นส วน หรื อสํ าเนาหนังสื อ เดินทางของผู เป นหุ นส วนที่มิ ไดถือ สั ญ ชาติไทย
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
/(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอ...

-๓(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) ตองแนบสําเนาใบทะเบียนพาณิชย, สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
ทั้ ง นี้เ มื่ อ ผู ยื่ นเสนอดํา เนินการแนบไฟล เ อกสารตามบั ญ ชีเ อกสารส วนที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบใน
ขอ ๑.๖ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
(๔) หนังสือรับรองผลงานและสัญญาซื้อขายพรอมรายละเอียดแนบทายสัญญา
(๕) บัญชีรายละเอียดแนบทายใบเสนอราคา โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมกับ
การเสนอราคา
ทั้งนี้ เมื่ อผู ยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟล เอกสารตามบั ญชีเ อกสารสวนที่ ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ
๑.๖ (๒) ใหโดยผู ยื่นขอเสนอไมตอ งแนบบั ญชีเ อกสารสวนที่ ๒ ดัง กลาวในรูป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ยื่นขอเสนอตองยื่นขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อ จั ดจ างภาครั ฐ ดว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ให ถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่ เสนอจะตองตรงกันทั้ งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและหนังสื อไมตรงกันให ถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่ งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ ม ภาษีอากรอื่ น คาขนสง คาจดทะเบียนและ
คาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวงไวแลว จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ คลังหนวยงานกอสร าง กองพันทหารชางที่ ๒๐๒
กรมทหารชางที่ ๒ คายสุรธรรมพิทักษ อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
/ราคาที่เสนอ...

-๔ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอ ยกวา ๑๘๐ วัน (หนึ่งร อยแปดสิ บวัน)
ตั้งแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอ เสนอจะตอ งเสนอกํ าหนดเวลาสง มอบพั ส ดุไม เ กิ น ๖๐ วัน (หกสิ บ วัน)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคที่ ๒ ใหสงพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะพรอม
มาตรฐานระบุยี่หอของวัสดุกอสราง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถู ก ต อ งโดยผู มี อํ า นาจทํ า นิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูยื่นเสนอจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๕ วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุทเี่ สนอ จํานวน – ชุด เพื่อใชในการตรวจสอบ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทัง้ นี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะไมรบั ผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางทีเ่ หลือหรือไมใชแลว กองทัพภาคที่ ๒ จะสงคืนใหกับผูเสนอราคา
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กองทัพภาคที่ ๒ จะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ
๔.๖ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา
และเวลาในการเสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
ครบถวนถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload)
เพื่อเปนการเสนอราคาใหแก กองทัพภาคที่ ๒ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ
ผูยื่นขอเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตาม ขอ ๑.๕ (๑)
หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเป นผูยื่นขอเสนอที่ มี ผลประโยชน ร วมกันกั บผู ยื่นขอเสนอรายอื่ น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

/หากปรากฏตอ...

-๕หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
ตามข อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่ อ ว า มี ก ารกระทํ า อั น เป น การขั ด ขวางราคาอย า งเป น ธรรม
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และ กองทัพภาคที่ ๒
จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่น
ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทาง กองทัพภาคที่ ๒
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคา
ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวันเวลา
ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไวในเว็บไซต www. gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิ จ ารณาผลการยื่นขอ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส ครั้ ง นี้ กองทั พ
ภาคที่ ๒ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจากราคารวมต่ําสุด
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
(ก) กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิ จารณาผู ชนะการยื่นขอเสนอ กองทั พภาคที่ ๒
จะพิจารณาจาก ราคารวมต่ําสุด และคุณภาพของวัสดุ
๕.๓ หากผู ยื่ นข อ เสนอรายใดมี คุ ณสมบั ติ ไม ถู ก ต อ งตามข อ ๒ หรื อ ยื่ นหลั ก ฐานการ
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพภาคที่ ๒ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไม ป รากฏชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ท างระบบจั ดซื้ อ จั ด จ า งด วยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ซื้ อ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ กองทัพภาคที่ ๒
(๒) ไม ก รอกชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอในการเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ย
อิเล็กทรอนิกส
/(๓) เสนอรายละเอียด…

-๖(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่ อนไขที่กํ าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได
กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง
๕.๖ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรื อ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรือ อาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สโ ดยไมพิ จารณาจั ดซื้อ เลยก็ ได สุดแตจะพิจารณา ทั้ง นี้
เพื่ อประโยชนของทางราชการเป นสํ าคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทั พภาคที่ ๒ เป นเด็ดขาด ผูยื่น
ขอเสนอจะเรี ยกร องคาใชจ าย หรื อคาเสี ยหายใด ๆ มิ ได รวมทั้ ง กองทัพ ภาคที่ ๒ จะพิ จารณายกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทงิ้ งาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ ผูยื่นขอ เสนอรายที่เ สนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา
ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็ก ทรอนิกส หรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะใหผูยื่นขอ เสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลั กฐานที่ทําใหเ ชื่อไดวา ผูยื่น
ขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่
รับฟงได กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคที่ ๒
๕.๗ ก อ นลงนามในสั ญ ญา กองทั พ ภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๖.๒ ในกรณีที่ ผู ชนะการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส ไม ส ามารถส ง มอบสิ่ ง ของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือ กองทัพภาคที่ ๒ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๖.๑
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ หรือทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ กับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญ ญาเปนจํานวนเงิ นเท ากับ รอ ยละ ๕ (รอ ยละหา) ของราคาคาสิ่ งของที่ ประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิกส ให
กองทัพภาคที่ ๒ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

/(๑) เงินสด...

-๗(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็ นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(๔) หนัง สื อ ค้ํ าประกั นของบริ ษัท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษัท เงิ น ทุ นหลั ก ทรั พ ยที่ ไ ดรั บ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง กองทัพ
ภาคที่ ๒ ไดรับมอบไวแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
กองทัพภาคที่ ๒ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอกจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
คาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และ กองทัพภาคที่ ๒ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๘. อัตราคาปรับ
ค า ปรั บ ตามแบบสั ญ ญาซื้ อ ขายแนบท า ยเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส นี้
หรือขอตกลงซื้อขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมได
รับมอบตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบที่ระบุในขอ ๑.๓
หรือ ขอตกลงเปนหนัง สือ แลวแตก รณี จะตองรั บประกันความชํารุดบกพร องของสิ่ งของที่ซื้ อขายที่เ กิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป ๓ เดือน (สามเดือน) นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับมอบสิ่งของ
โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนาในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอ
ขายทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกัน
หรือหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแก กองทัพภาคที่ ๒
กอนการรับเงินลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕๖๑
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุ
จากงบประมาณรายจาย เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จาก กองทัพบก แลวเทานั้น
/๑๒.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒…

-๘๑๒.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลง
ซื้อ สิ่ ง ของตามการประกวดราคาอิ เ ล็ก ทรอนิก ส แลว ถาผู ขายจะตอ งสั่ ง หรือ นําสิ่ง ของดัง กล าวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศต อ
กรมเจ า ท า ภายใน ๗ วั น นั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ผู ข ายสั่ ง หรื อ ซื้ อ ขายของจากต า งประเทศ เว น แต เ ป น ของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นใด
(๒) จั ดการให สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดัง กล าวบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับ เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท า ให บรรทุ ก
สิ่งของนั้นโดยเรือ อื่นที่ มิใชเรือ ไทย ซึ่ง จะตองไดรับ อนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป นของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ซื้อเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคที่ ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ
หรื อ เรี ยกร อ งจากผู อ อกหนัง สื อค้ําประกันการยื่นขอ เสนอทั นที และอาจพิ จารณาเรียกรอ งให ชดใชความ
เสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กองทั พภาคที่ ๒ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่ อนไข หรือ ขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความขัดแยงหรือ
แยงกัน ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กองทัพภาคที่ ๒ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผู
ยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กองทั พ ภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิ ก การจั ดซื้ อ ในกรณีตอ ไปนี้ได โดยที่ ผู ยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคที่ ๒ ไมได
(๑) กองทั พ ภาคที่ ๒ ไม ไดรั บ การจั ดสรรเงิ นที่ จ ะใชในการจั ดซื้ อ หรือ ที่ ไดรั บ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มี ก ารกระทํ าที่เ ขาลั ก ษณะผู ยื่นขอเสนอที่ ชนะการจั ดซื้ อ หรื อ ที่ไดรั บ การ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพภาคที่ ๒
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
/๑๓. การปฏิบัติ...

-๙๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพ ภาคที่ ๒ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็ จตามสัญ ญาของผูยื่นขอเสนอ
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับ กองทัพภาคที่ ๒ ไวชั่วคราว
------------------ตรวจถูกตอง
พันตรี สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
นายทหารพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางทีม่ ิใชงานกอสราง
1. ชื่อโครงการ..งานซือ้ วัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธี หมายเลข 186/54 และกอสราง
หองน้ํา – หองสวม ลานอเนกประสงค กองทัพภาคที่ 2 คายสุรธรรมพิทักษ เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 2561
ใหกับ กองพันทหารชางที่ 202 กรมทหารชางที่ 2 เปนหนวยดําเนินการกอสราง
หนวยงานเจาของโครงการ...กองทัพภาคที่ 2
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรบั จัดสรร...1,791,056 บาท
3. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)...22...เดือน ธันวาคม 2560
4. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)…
4.1 ราคาวัสดุใชราคากลางสํานักงานพาณิชยจงั หวัดนครราชสีมา ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560
5. รายชื่อเจาหนาทีผ่ ูกําหนดราคากลาง(ราคาอางอิง)...
5.1 พันเอก ไท
ชาญกล
5.2 พันโท บําเพ็ญ เพ็ญภาคกุล
5.3 พันโท วีรศักดิ์ สาระชาติ
รับรองถูกตอง
พันตรี สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผูชวยนายทหารฝายพลาธิการกองทัพภาคที่ 2 รักษาราชการ
นายทหารฝายพลาธิการกองทัพภาคที่ 2

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซื้อวัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุงอาคารพลับพลาพิธี หมายเลข 186/54
และกอสรางหองน้ํา - หองสวม ลานอเนกประสงค ทภ.2 คายสุรธรรมพิทักษ เพิ่มเติมระหวางปงบประมาณ 2561
ใหกับ ช.2 พัน.202 เปนหนวยดําเนินการกอสราง
แนบทายหนังสือ ผพธ.ทภ.2 ที่ กห 0482.027/1683 ลง 17 พ.ค. 61
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
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นับ

คาวัสดุกอสราง
สีอะครีลิคกันซึม (กป. 4 กก.)
กป.
แผน Metal Cheet ครอบปูนปนเชิงชาย (สั่งพับ)
ม.
สังกะสีแผนเรียบ
แผน
กระเบื้องมุงหลังคา
แผน
รางระบายน้ําฝนสแตนเลตขนาด 12"
ม.
ทอระบายน้ําฝนสแตนเลต ขนาด 3" ยาว 1 ม.
ม.
ชุดซอมเรซิ่นไฟเบอร
ชุด
แผนยิบซั่มบอรด ขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 9 มม. แผน
กระเบื้องแผนเรียบ ขนาด 1.20X2.40 หนา 6 มม.
แผน
ระแนงไมไฟเบอร ขนาด 7.5 X 300 ซม. หนา 0.8 ซม. แผน
ดาวไลน ขนาด 4" พรอมหลอด
ชุด
ประตู PVC ขนาด 0.70X2.00 ม.
ชุด
ประตูบานเลื่อนกรอบอลิมเนียม ขนาด 2.00X2.00 ม. ชุด
เชิงชายไมสังเคราะหไฟเบอรซีเมนต ขนาด 1"X8"
แผน
ซีลาย
เสน
ฉากระดับ 1"
เสน
ฉากโยง 3/4"
เสน
กิ๊ปล็อคฝา
มัด
สกรูเกลียว เบอร 7 ยาว 1"
กลอง
ลูกรีเวท 4-8
กลอง
ดอกสวานเจาะเหล็ก ขนาด 1 หุน
ดอก
ยิปซั่ม
กก.
เอ็นจับระดับ
มวน
กระดาษทราย
โหล
ฟองน้ํา
แผน
ทาสีพลาสติก (ภายนอก)
ถัง

จํานวน ราคาหนวยละ
บาท สต.
30
85
20
45
185
25
6
340
47
160
10
1
1
1
1095
395
1005
420
82
18
63
120
10
8
24
30

1,200
145
198
84
1,600
428
1,550
250
260
64
300
2,290
1,712
450
55
35
45
80
92
350
55
25
25
72
5
2,825

-

รวมเงิน
หมายเหตุ
บาท สต.
36,000
12,325
3,960
3,780
296,000
10,700
9,300
85,000
12,220
10,240
3,000
2,290
1,712
450
60,225
13,825
45,225
33,600
7,544
6,300
3,465
3,000
250
576
120
84,750

-

-2ลําดับ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
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สีน้ําพลาสติกทาภายใน
สีรองพื้นปูนใหม
สีกันสนิม
ทาสีทองฮาโต
สีน้ํามัน
น้ํามันสน
ทินเนอร
ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 10"
ลูกกลิ้งทาสี ขนาด 7"
ถาดรองทาสี
แปรงทาสี ขนาด 3"
แปรงทาสี ขนาด 2"
เสา ค.ส.ล. ขนาด 4"X4" ยาว 2.50 ม.
เหล็กกลอง ขนาด 1"X2" ยาว 6.00 ม.
ชุดสะดือโถปสสวะ
สายฉีดชําระ
กระจกพรอมชั้นวางของ
ดาวไลน ขนาด 4" พรอมหลอดและสวิทย
พัดลมระบายอากาศ แบบติดผนัง ขนาด 8"
คอนกรีต 1:3:5
คอนกรีต 1:2:4
ปูนซีเมนตผสม
ทรายหยาบ
ทรายละเอียด
หินผสมคอนกรีตขนาด 3/4"
เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 15 มม.
เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 12 มม.
เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 9 มม.
เหล็กเสนกลมผิวเรียบ ขนาด Ø 6 มม.
เหล็ก C ขนาด 125x50x20x3.2 มม.

นับ
ถัง
ถัง
ถัง
ปก.
กป.
ปบ
กป.
อัน
อัน
อัน
อัน
อัน
ตน
ทอน
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ถุง
ลบ.ม.
ลบ.ม.
ลบ.ม.
เสน
เสน
เสน
เสน
ทอน

รวมเงิน
จํานวน ราคาหนวยละ
หมายเหตุ
บาท สต. บาท สต.
3
1,600 4,800 3
2,975 8,925 2
2,255 4,510 20
800 16,000 12
620 7,440 16
650 10,400 5
185 925 12
80 960 6
60 360 18
125 2,250 24
38 912 24
30 720 3
390 1,170 3
450 1,350 2
160 320 2
170 340 2
268 536 2
400 800 2
984 1,968 6
2,360 14,160 48
2,425 - 116,400 35
125 4,375 6
435 2,610 5
490 2,450 2
567 1,134 62
274 16,988 230
189 43,470 420
103 43,260 980
49 48,020 30
960 28,800 -

-3ลําดับ
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
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เหล็ก C ขนาด 100x50x20x3.2 มม.
เหล็ก C ขนาด 75x45x15x3.2 มม.
เหล็กแผน ขนาด 20 X 20 X 6 มม.
ใบตัดเหล็ก ขนาด Ø 14"
ลวดเชื่อม ขนาด 3.2 มม.
ลวดผูกเหล็ก
หินเจียร ขนาด Ø 4"
METALCHEET ชนิดมีฉนวนกันความรอน
กระเบื้องเคลือบปูพื้น ขนาด 12"x12"
กระเบื้องเคลือบบุผนัง ขนาด 8"x8"
ผนังสําเร็จรูป
อิฐมอญ
น้ํายากันซึม
น้ํายากําจัดปลวก
ปูนยาแนว
ใบตัดกระเบื้องขนาด 4"
เกียงกอ
เกียงฉาบ
ถังปูน PVC
ไมเนื้อแข็ง ขนาด 1 1/2"x3"x4.00 ม.
ไมแบบ ขนาด 1"x6"x4.00 ม.
ไมแบบ ขนาด 1"x8"x4.00 ม.
ไมยูคา ขนาด Ø 2" - 3" ยาว 4.00 ม.
ตะปู ขนาด 3"
ตะปูขนาด 2 1/2"
เอ็นจับระดับ
วงกบพรอมบานประตูอลูมิเนียมอบขาว ขนาด
1.20 X 2.00 ม. พรอมอุปกรณ
84 วงกบพรอมบานประตู PVC ขนาด 0.70 X 1.80 ม.
พรอมอุปกรณ

นับ
ทอน
ทอน
แผน
ใบ
หอ
มวน
ใบ
ตร.ม.
กลอง
กลอง
ตร.ม.
กอน
กล.
ปบ
กก.
ใบ
อัน
อัน
ใบ
ทอน
ทอน
ทอน
ทอน
ลัง
ลัง
มวน
ชุด
ชุด

รวมเงิน
จํานวน ราคาหนวยละ
หมายเหตุ
บาท สต. บาท สต.
42
900 37,800 50
680 34,000 6
54 324 24
120 2,880 20
330 6,600 12
115 1,380 24
45 1,080 110
360 39,600 130
205 26,650 240
150 36,000 40
375 15,000 87380
1.25 - 109,225 30
75 2,250 10
495 4,950 60
25 1,500 12
280 3,360 15
75 1,125 16
35 560 37
25 925 350
176 61,600 110
235 25,850 110
314 34,540 150
55 8,250 5
1,080 5,400 5
1,080 5,400 10
25 250 2
4,815 9,630 10
2,290 22,900 -

-4ลําดับ

รายการและรายละเอียดพัสดุที่จัดซื้อ

85 วงกบชองลมบานเกล็ด ขนาด 0.35X0.50 ม. 3 ชอง
86 วงกบชองลมบานเกล็ด ขนาด 0.35X0.50 ม. 5 ชอง
CONSUMER UNIT
87 ชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนส ขนาด 1x36 W.
ชนิดฝาครอบอะครีลิคพรอมอุปกรณครบชุด
89 ชุดดวงโคมฟลูออเรสเซนส ขนาด 1x18 W.
ชนิดฝาครอบอะครีลิคพรอมอุปกรณครบชุด
90 สวิทซไฟฟาพรอมอุปกรณแบบฝงผนัง
91 สายไฟฟา ขนาด 1.5 ตร.มม.
92 สายไฟฟา ขนาด 2.5 ตร.มม.
93 สายไฟฟา ขนาด 6 ตร.มม.
94 ทอ EMT Ø 1/2"
95 ทอ IMC Ø 3/4"
96 เทปพันสายไฟฟา
97 คลิ๊ปรัดทอ PVC 3/4"
98 คลิ๊ปรัดทอ PVC 1/2"
99 ทอ PVC ขนาด Ø 1/2"
100 ทอ PVC ขนาด Ø 2"
101 ทอ PVC ขนาด Ø 4"
102 ขอตอตรง ขนาด 4"
103 ขอตองอ 90 องศา ขนาด 4"
104 ขอตอสามทาง ขนาด 4"
105 ขอตอตรง ขนาด 2"
106 ขอตองอ 90 องศา ขนาด 2"
107 ขอตอสามทาง ขนาด 2"
108 ขอตอตรง ขนาด 1/2"
109 ขอตอตรง ขนาด 3/4"
110 ขอตองอ 90 องศา ขนาด 3/4"
111 ขอตองอ 90 องศา ขนาด 1/2"
112 ขอตองอ 90 องศาเกลียวใน ขนาด 1/2"

นับ
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
ชุด
มวน
มวน
มวน
ทอน
ทอน
มวน
ตัว
ตัว
ทอน
ทอน
ทอน
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว
ตัว

จํานวน ราคาหนวยละ
บาท สต.
2
1,600 2
2,675 1
3,210 8
428 6
400 6
70 4
680 1
1,000 1
2,140 40
84 15
234 45
45 160
12 140
10 45
50 20
250 15
915 10
81 10
250 6
310 15
16 25
24 10
36 70
3 36
4 30
5 65
4 50
10 -

รวมเงิน
บาท
3,200
5,350
3,210
3,424
2,400
420
2,720
1,000
2,140
3,360
3,510
2,025
1,920
1,400
2,250
5,000
13,725
810
2,500
1,860
240
600
360
210
144
150
260
500

สต.
-

หมายเหตุ
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113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

รวมเงิน
จํานวน ราคาหนวยละ
บาท สต. บาท
กาวทาทอ (250 กรัม)
กระปอง 12
80 960
เทปพันเกลียว
มวน
25
15 375
ที่ปสสาวะชาย พรอมฟลัชวาลว
ชุด
10
1,348 13,480
โถสวมชนิดมีถังพักน้ําเคลือบขาว
ชุด
10
3,050 30,500
อางลางหนาแบบฝงเคารเตอร
ชุด
6
1,156 6,936
ที่ใสกระดาษชําระ เคลือบขาว
ชุด
10
140 1,400
สายฉีดชําระ
ชุด
10
210 2,100
กอกน้ําชนิด BALL VALVE ขนาด 1/2 "
ชุด
10
85 850
กระจกเงาสําเร็จรูป ขนาด 0.80 X 2.00 ม.
ชุด
2
1,600 3,200
กอกน้ําอางลางหนา ขนาด 1/2"
ชุด
6
158 948
GATE VALVE ขนาด 2"
ชุด
1
620 620
FD Ø 55 มม.
ชุด
10
210 2,100
ปมน้ําอัตโนมัติ 250 วัตต
ตัว
1
8,800 8,800
ถังน้ําจุ 1,000 ลิตร พรอมขาตั้ง
ใบ
1
8,200 8,200
ถังบําบัดน้ําเสียจุ 1,000 ลิตร
ใบ
2
7,330 14,660
เปนเงินทั้งสิ้น 1,791,056
รวม 127 รายการ
ตัวอักษร ( หนึ่งลานเจ็ดแสนเกาหมื่นหนึ่งพันหาสิบหกบาทถวน )
รายการและรายละเอียดพัสดุที่จัดซื้อ

นับ

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 60 วัน
2. กําหนดยืนราคาอยูได 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของ 3 เดือน
4. ผูเสนอราคาตองระบุ ยี่หอ/ขนาด/รุน ของพัสดุแตละรายการ
ในใบเสนอราคา

ตรวจถูกตอง
พ.ต. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2 รักษาราชการ
นพธ.ทภ.2
17 พ.ค. 61

สต.
-

หมายเหตุ

