
ประกาศกองทัพภาคท่ี ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนตสายขนสง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒

ของ กองทัพภาคท่ี ๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
--------------------------------

ดวย กองทัพภาคท่ี ๒ จะดําเนินการประกวดราคาซื้อยางรถยนต สายขนสง ประจําป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับ กองทัพภาคท่ี ๒ และหนวยข้ึนตรง จํานวน ๒๘ รายการ ดวยวิธีการประกวดราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุท่ีแนบทายประกาศนี้)

ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
ในครั้งนี้เปนเงิน ๑๐,๗๑๕,๘๔๐ บาท (สิบลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน)

ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาคท่ี ๒
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

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

/ ๑๑. ผูยื่นขอ...

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

๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และใหแสดงบัญชีงบดุล
ประจําป ๒๕๖๐ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา

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

๑๔. ผูเสนอราคาดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว (e-bidding) ตองมี
ผลงานซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลซื้อในครั้งนี้และเปนสัญญาเดียวกัน วงเงินไมนอยกวา
๓,๒๑๔,๗๕๒ บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยหาสิบสองบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ี
กองทัพภาคท่ี ๒ เชื่อถือ ซึ่งผูซื้อไดรับมอบสิ่งของเสร็จเรียบรอยแลวท้ังสัญญาไมเกิน ๕ ป โดยนับตั้งแตวันท่ี
ตรวจรับพัสดุแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสารการประมูล โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ี
เสนอราคา (ซึ่งจะตองประกอบดวย สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสัญญาซื้อขายพรอมรายละเอียดยางรถยนต
สายขนสงแนบทายสัญญา)

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันท่ี............................ระหวางเวลา.........................นาฬิกา

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพัน
บาทถวน) ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี
.....................ถึงวันท่ี..................... โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ไดภายหลังจากชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

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

ประกาศ    ณ    วันท่ี ...................พ.ศ. ๒๕๖๒

แผนกพลาธิการ

ตรวจถูกตอง

พ.ท. สุรศักดิ์   โยธายุทธ
( สุรศักดิ์   โยธายุทธ )

ผช.นพธ.ทภ.๒



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี............/๒๕๖๒
การประกวดราคาซื้อยางรถยนตสายขนสง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคท่ี ๒

ตามประกาศ  กองทัพภาคท่ี ๒
ลงวันท่ี..............................................

- - - - - - - - - - - - - - - - - -
กองทัพภาคท่ี ๒ มีความประสงคท่ีจะประกวดราคาซื้อยางรถยนตสายขนสง ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับ กองทัพภาคท่ี ๒ และหนวยข้ึนตรง จํานวน ๒๘ รายการ ในวงเงิน ๑๐,๗๑๕,๘๔๐ บาท
(สิบลานเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหาพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) ดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส
(e - bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุท่ีแนบทายประกาศนี้) ซึ่งพัสดุท่ีจะซื้อนี้ตองเปนของแท
ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของ เกาเก็บ อยูในสภาพท่ีจะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรง
ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้

๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สายขนสง

หมายเลข สป. ๒๖๑๐-xx-๒๗๘-๐๐๒๕
๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายท่ัวไป
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา

๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพคาขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกสดังกลาวโดยแทจริง และผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานท่ี
ประมูลซื้อในครั้งนีแ้ละเปนสัญญาเดียวกัน วงเงินไมนอยกวา ๓,๒๑๔,๗๕๒ บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหม่ืน
สี่พันเจ็ดรอยหาสิบสองบาทถวน) และมีจํานวนรายการวัสดุไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของรายการวัสดุท่ีจัดซื้อในครั้งนี้
และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจท่ี กองทัพภาคท่ี ๒ เชื่อถือ ซึ่งผูซื้อไดรับมอบสิ่งของเสร็จเรียบรอยแลวท้ังสัญญาไมเกิน
๕ ป โดยนับตั้งแตวันท่ีตรวจรับพัสดุแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสารการประมูล โดยใหแนบเปนไฟล PDF
ไปพรอมการเสนอราคาในวันท่ีเสนอราคา (ซึ่งจะตองประกอบดวย สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสัญญาซื้อขาย
พรอมรายละเอียดยางรถยนตสายขนสงแนบทายสัญญา)
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๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕

๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น

๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Government Procurement : e - GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

๒.๗ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินเปนเงินสดก็ได

๒.๘ ใหคูสัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทข้ึนไปจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และยื่นตอสรรพากร และสําเนาเอกสารให กองทัพภาคท่ี ๒ ทราบดวย

๒.๙ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และใหแสดงบัญชีงบดุล
ประจําป ๒๕๖๐ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา

๒.๑๐ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนผูแทนจําหนาย หรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทน
จําหนายโดยตรงจาก บริษัทผูผลิต หรือตัวแทนจําหนายโดยตรงจากบริษัทผูผลิต และแตงตั้งใหเปนผูแทน
จําหนายซึ่งออกโดยผูผลิต หรือตัวแทนจําหนาย โดยตรงจากผูผลิต ใหจําหนายผลิตภัณฑแสดงในวันยื่น พรอม
สําเนาแนบในเอกสารยื่นขอเสนอ

๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ

จดทะเบยีนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
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(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ
(๔.๑) สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง
(๔.๒) บัญชีรายการสิ่งของตัวอยาง

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

๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูประสงคจะ

เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาใน
การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน

(๓) หลักประกันเสนอราคาตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ

(4.1) บัญชีแนบทายใบเสนอราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e- bidding)

(4.2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน 5 ป และสําเนา
สัญญา วงเงินไมนอยกวา ๓,๒๑๔,๗๕๒ บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหม่ืนสี่พันเจ็ดรอยหาสิบสองบาทถวน)
พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๔.๓) หนังสือเปนผูแทนจําหนาย หรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนาย
โดยตรงจาก บริษัทผูผลิต หรือตัวแทนจําหนาย โดยตรงจากบริษัทผูผลิต และแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายซึ่ง
ออกโดยผูผลิต หรือตัวแทนจําหนาย โดยตรงจากผูผลิต ตามขอ ๒.๑๐

(๔.๔) สําเนาใบอนุญาตเครื่องหมายแสดงมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
(มอก.) หรือไดรับการจดทะเบียนจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม และสําเนาหนังสือรับรองโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี มอก.
๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายท่ีไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหนวยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม ใหรับรองระบบงาน
(accreditation) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

(๔.๖) กรณีเปนพัสดุท่ีผลิตจากตางประเทศ จะตองไดรับการรับรองจากสถาบัน
ตรวจสอบมาตรฐานของประเทศนั้น ๆ หรือไดรับการรับรองมาตรฐานสากล พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง
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(๔.๗) เอกสารท่ีเปนภาษาตางประเทศจะตองผานการแปลเปนภาษาไทยโดย
ผูเชี่ยวชาญการแปลท่ีไดจดทะเบียนไวกับศาลยุติธรรม กรณีคําแปลท่ีเปนเอกสารภาษาไทยกับตนฉบับท่ีเปน
ภาษาตางประเทศมีขอความขัดแยงกัน ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณาซึ่งขอความ
ภาษาไทยนี้จะใชเปนหลักในการทําสัญญาซื้อขายดวย และหากทางราชการเห็นวากรณีคําแปลภาษาไทย
ท่ีขัดแยงกับภาษาตางประเทศนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบกับผูเสนอราคารายอ่ืนอยางเห็นไดชัด
ทางราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเงื่อนไข ซึ่งอาจจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นก็ได

๕. บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดย
คิดราคารวมท้ังสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอ่ืน ๆ
ท้ังปวง จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คลังสิ่งอุปกรณประเภทท่ี ๒ และ ๔ สายขนสง กองบัญชาการชวยรบท่ี ๒
คายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน(หนึ่งรอยแปดสิบวัน)
นับแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาในการสงมอบไมเกิน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจาก
วันลงนาม ในสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณ โดยผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนด
ระยะเวลาในการสงมอบสิ่งของไดตามวันท่ีกําหนดไวในใบสั่งใหสงของตามสัญญา

๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของกองทัพบก ไปพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

สําหรับแคตตาล็อกท่ีแนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผู มี อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส มีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาล็อก ผูเสนอราคาเสนอจะตองนําตนฉบับมาให
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน

๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุท่ีเสนอ จํานวน ๑ ชุด รวม ๒๘ รายการ
(ยี่สิบแปดรายการ) โดยลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมกับประกับประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย
พรอมสรุปจํานวนเอกสารท่ีจัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ เพ่ือใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ภายในวันท่ี - ระหวางเวลา น. ถึง น. ณ แผนกพลาธิการ
กองทัพภาคท่ี ๒
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ท้ังนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนแกตัวอยาง
ดังกลาว ตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว กองทัพภาคท่ี ๒ จะคืนใหแกผูเสนอราคาเสนอ

๔.๖ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนท่ีจะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

๔.๗ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันท่ี....................................... ตั้งแตเวลา..................นาฬิกา ถึง.................นาฬิกา

เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู เสนอราคาแตละรายวา เปนผู เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผู เสนอราคารายอ่ืน
ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอน
หรือในขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ  เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาเสนอรายนั้นออก
จากการเปนผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ (ถามี)

รวมคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน

เวลาท่ีกําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู เสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ท่ีแสดงไวในเว็บไซต www. Gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผูเสนอราคาเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๕๓๕,๗๙๒
บาท (หาแสนสามหม่ืนหาพันเจ็ดรอยเกาสิบสองบาทถวน)

๕.๑ หนังสือคํ้าอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศไทย ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)

5.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี 2 โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ี
ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของ
ทางราชการ
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๕.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีผูเสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน

การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวใสใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันท่ี
..................................... ตั้งแตเวลา......................น. ถึง.....................น.

ตามแบบตัวอยางหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีท่ี
ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้

(๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตอง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคาเทานั้น

(๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผู เสนอราคา
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามสัญญาท่ีรวมคากําหนดใหเปนผูเสนอ
ราคากับทางราชการ

ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพภาคท่ี ๒ จะคืนใหผู เสนอราคาหรือ
ผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไว
๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคท่ี ๒
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม และคุณภาพของวัสดุท่ีไดมาตรฐาน

๖.๒ ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอราคา สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักท่ีกําหนด ดังนี้

๖.๒.๑ รายการพิจารณา คือ ยางรถยนตหรือยางรถบรรทุกขนาดเล็ก (๒๕.๑๗.๒๕.๐๔)
๑. ราคาท่ีเสนอราคา (ตัวแปลหลัก)  กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๔๐
๒. มาตรฐานของสินคาหรือบริการ   กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ๖๐

๖.๓ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือ หลงผิด
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใช สาระสําคัญ
ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ กองทัพภาคท่ี ๒ เทานั้น

๖.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้

(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กองทัพภาคท่ี ๒
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(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต างไปจากเงื่ อนไขท่ี กํ าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ท่ีเปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ
ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

๖.๖ กองทัพภาคท่ี ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้
เพ่ือประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคท่ี ๒ เปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ัง กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมี
เหตุท่ีเชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ  กองทัพภาคท่ี ๒ จะให
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคา สามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได  กองทัพภาคท่ี ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไม
รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

๖.๗ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
กองทัพภาคท่ี ๒ มีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกองทัพภาคท่ี ๒
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน

ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาท่ีไดดําเนินไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกลาวได

๗. การทําสัญญาซ้ือขาย
๗.๑ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ นับแตวันท่ีทําขอตกลงซื้อ กองทัพภาคท่ี ๒ อาจจะพิจารณาจัดทํา
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

๗.๒ ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ไมสามารถสงมอบสิ่งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการของทางราชการ หรือ กองทัพภาคท่ี ๒ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลง
เปนหนังสือตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญา
ดังระบุไวในขอ ๑.๓ กับกองทัพภาคท่ี ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (รอยละหา) ของราคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไดให
กองทัพภาคท่ี ๒ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
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(๑) เงินสด
(๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแก  กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๒ โดยเปนเช็ค

ลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน

ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินลงทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือ

บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง  ๆทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผูชนะการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ

คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบท่ีระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ี
เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป - เดือน (หนึ่งป) นับถัดจากวันท่ีผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง

1๐. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาพัสดุท่ี

เสนอขายท้ังหมด แตท้ังนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้า
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (3) ใหแกกองทัพภาคท่ี 2 กอนการ
รับเงินลวงหนานั้น

๑๑.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอ่ืน  ๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ กองทัพภาคท่ี ๒ ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุ
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณจากสํานักงบประมาณ สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได

๑๑.๒ เม่ือ  กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง
ซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอ
กรมเจาทาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่งหรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนใด
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(๒) จัดการใหสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุก
สิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของ
ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่ง กองทัพภาคท่ี ๒ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคท่ี ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน
(ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๑.๔ กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

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

กองทัพภาคท่ี ๒


