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ประกาศกองทัพบก

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือยางรถยนตสาย ขส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding)

                 กองทัพบก มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อยางรถยนตสาย ขส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๑๒,๔๗๕,๕๘๐.๐๐ บาท (สิบสองลานสี่แสนเจ็ดหม่ืนหาพันหารอยแปดสิบบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

 
 ยางรถยนตหรือยางรถบรรทุกขนาด

เล็ก(๒๕.๑๗.๒๕.๐๔ )

จํานวน ๑   งาน

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                    ๑๑ ผูยื่นขอเสนอจะตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายใน

ประเทศไทยโดย ใหยื่นขณะเขาเสนอราคา
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                    ๑๒ ผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐาน หนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจําหนาย ไมนอยกวา ๓ ใน

๔ ของรายการพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว กับทางราชการ กองทัพภาคที่ ๒ ในกรณีพัสดุ ผลิตอยูใน

ประเทศไทย ใหระบุ ยี่หอ/รุน ท่ีเสนอราคา พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน

จําหนายในประเทศไทย, หมายเลขโทรศัพทติดตอ พรอมรับรอง สําเนาถูกตอง ไวในแบบใบย่ืนขอเสนอการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มาประกอบเปนหลักฐานในการพิจารณาดวย

                  ๑๓. ยื่นขอเสนอราคาดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดังกลาวตองเปน

นิติบุคคลและตองมีผลงานซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ (ผลงานยางรถยนตสายขนสง)

วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไมนอยกวา ๖,๒๓๗,๗๙๐ บาท (หกลานสองแสนสามหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยเกาสิบบาทถวน)

และมีจํานวนรายการวัสดุไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของรายการวัสดุท่ีจัดซื้อในครั้งนี ้และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง

กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อ

ถือ ซึ่งผูซื้อไดรับมอบสิ่งของเสร็จเรียบรอยแลวทั้งสัญญาไมเกิน ๕ ป โดยนับตั้งแตวันท่ีตรวจรับพัสดุแลวเสร็จจนถึงวัน

ท่ียื่นเอกสารการประมูล โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา (ซึ่งจะตองประกอบดวย

สําเนาหนังสือรับรองผลงาน ซึ่งผูซื้อไดรับมอบส่ิงของแลวเสร็จครบถวนและถูกตองเรียบรอยแลวทั้งสัญญา และสัญญา

ซื้อขายพรอมรายละเอียดยางรถยนตสายขนสงแนบทายสัญญา)

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ถึงวันที่

๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www๒.army๒.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔๒๕๕๕๓๐-๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กองทัพบก ผานทางอีเมล qmas_aa2@rta.mi.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๑๘

กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยกองทัพบกจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www2.army2.mi.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(พลตรีปราโมทย นาคจันทึก)

รองแมทัพภาคที่ ๒ ทําการแทน

แมทัพภาคที่ ๒
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หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
 

๑.  ชื่อโครงการ...งานซ้ือยางรถยนต์ สาย ขนส่ง  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
     ให้กับ กองทัพภาคท่ี ๒ ละหน่วยขึ้นตรง     
     หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองทัพภาคที่ ๒ 
๒.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๒,๔๗๕,๕๘๐.-  บาท 
๓.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)...๑๑...เดือน...สิงหาคม ...พ.ศ. ....๒๕๖๓... 
๔.  แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)… 
     ๔.๑ ราคากลาง  กรมการขนส่งทหารบก  ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๕.  รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)... 
     ๕.๑ พันเอก สราวุฒิ  แนมพลกรัง 
     ๕.๒ พันเอก เกียรติศักดิ์ สมชื่อ 
     ๕.๓ พันเอก สุรพล  การปลูก 
 
            
                                                                              รับรองถูกต้อง 
 
                     พันเอก   รัตนพงศ ์  บัตรจัตุรัส 
          (  รัตนพงศ์   บัตรจัตุรัส  ) 
                                           นายทหารพลาธิการกองทัพภาคท่ี ๒ 
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รางขอบเขตของงานจัดซื้อยางรถยนตสายขนสงสนับสนุนใหกับ

กองทัพภาคที่ ๒ และหนวยขึ้นตรง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

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

๑. ขอมูลท่ีเกี่ยวของกับโครงการ  จัดซื้อยางรถยนตสายขนสง  กลุมงบงานสงกําลังและซอมบํารุงยุทโธปกรณ  

    งบงานการจัดหาและการผลิต เพื่อแจกจายและการซอมบํารุงสายขนสง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

    สนับสนุนใหกับ กองทัพภาคท่ี  ๒ และหนวยขึ้นตรง จํานวน ๓๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคา

    อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

    เงินงบประมาณโครงการ ๑๒,๔๗๕,๕๘๐ บาท (สิบสองลานส่ีแสนเจ็ดหม่ืนหาพันหารอยแปดสิบบาทถวน)

    ราคากลาง  ๑๒,๔๗๕,๕๘๐ บาท (สิบสองลานส่ีแสนเจ็ดหมื่นหาพันหารอยแปดสิบบาทถวน)

๒. คุณสมบัติผูเสนอราคา

    ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

    ๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย

    ๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

    ๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผาน

เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผย

แพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

    ๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือ

ขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการ

ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

    ๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดใน

ราชกิจจานุเบกษา

    ๒.๗ เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

    ๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาคที่ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

    ๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละ

เอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน

    ๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของ

กรมบัญชีกลาง

    ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทยโดยใหยื่นขณะเขา

เสนอราคา

    ๒.๑๒ ผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐาน หนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนาย ไมนอยกวา ๓ ใน ๔ ของรายการพัสดุที่ประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว กับทางราชการ กองทัพภาคที่ ๒ ในกรณีพัสดุ ผลิตอยูในประเทศไทย ใหระบุ ยี่หอ/รุน ที่เสนอราคา

พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนจําหนายในประเทศไทย, หมายเลขโทรศัพทติดตอ พรอม

รับรองสําเนาถูกตอง ไวในแบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มาประกอบเปนหลักฐานในการ

พิจารณาดวย
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    ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอราคาดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดังกลาวตองเปนนิติบุคคลและตองมีผลงาน

ซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ (ผลงานยางรถยนตสายขนสง) วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไมนอยกวา

๖,๒๓๗,๗๙๐ บาท (หกลานสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยเกาสิบบาทถวน) และมีจํานวนรายการพัสดุไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ

รายการพัสดุท่ีจัดซื้อครั้งน้ี และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ ซึ่งผูซื้อไดรับมอบส่ิงของแลวเสร็จครบถวนและถูกตอง เรียบรอยแลวทั้ง

สัญญาไมเกิน ๕ ป โดยนับตั้งแตวันที่ตรวจรับพัสดุแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสารการประมูล โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการ

เสนอราคาในวันที่เสนอราคา (ซึ่งจะตองประกอบดวย สําเนาหนังสือรับรองผลงาน ซ่ึงผูซื้อไดรับมอบสิ่งของแลวเสร็จครบถวนและ

ถูกตองเรียบรอยแลวทั้งสัญญา และสัญญาซื้อขายพรอมรายละเอียดยางรถยนตสายขนสงแนบทายสัญญา)    

๓. คุณลักษณะเฉพาะ

    ใชคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณถาวรสายขนสง หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๒๖๑๐-T-๖๓-P-๑๗๖๒ เปนหลักในการพิจารณา

สําหรับการจัดซื้อครั้งน้ี

๔. ระยะเวลาดําเนินการ

    ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาเปนระยะเวลา ๑๘๐ วัน และกําหนดเวลาดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญาซื้อขายหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคที่ ๒ ใหเริ่มทํางาน

๕. เง่ือนไขการชําระเงิน

    กองทัพภาคท่ี ๒ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว ใหแกผูยื่น

ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบส่ิงของไดครบถวนตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือและ

กองทัพภาคท่ี ๒ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

๖. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

    ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขาย หรือทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณีจะตองรับประกัน

ความชํารุดบกพรองของสิ่งของท่ีซื้อขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับมอบ

ส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๖ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๗. หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

    ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา

รวมต่ําสุดเปนหลักในการพิจารณา

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

 

                                                      คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน (TOR)

 

                                                                       (ลงชื่อ) พันเอก     เดชา        ไชยมงคล       ประธานกรรมการ

                                                                                           (     เดชา   ไชยมงคล      )

                                                                       (ลงชื่อ) พันโท       ยงยุทธ       สาริโก        กรรมการ

                                                                                          (     ยงยุทธ   สาริโก         )

                                                                        (ลงชื่อ) รอยเอก    ปรีชา         ทองบอ       กรรมการ

                                                                                           (     ปรีชา   ทองบอ      )
 



2/4/2021 ตวัอยา่งรา่งเอกสารประกวดราคา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 3/14

 
 
 
 

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  ๖๓/๖๔

การซื้อยางรถยนตสาย ขส. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามประกาศ กองทัพบก

ลงวันที่  ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

                  กองทัพบก ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กองทัพภาคที่ ๒" มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 
 ยางรถยนตหรือยางรถบรรทุกขนาด

เล็ก(๒๕.๑๗.๒๕.๐๔ )

จํานวน ๑   งาน

                จํานวน ๓๓ รายการ

พัสดุที่จะซื้อน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     ราคากลาง

                          ๑.๘     แนบประกาศ

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TMoT8cywkVqBuCzp3vUI%2BX
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV
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                          ๑.๙     แนบใบยื่น

                          ๑.๑๐     ปปช

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาค

ท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน

ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                              ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอจะตองไดรับการแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิตหรือตัวแทน

จําหนายในประเทศไทย โดยใหยื่นขณะเขาเสนอราคา

                           ๒.๑๒ ผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐาน หนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายไมนอยกวา ๓ ใน

๔ ของรายการพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว กับทางราชการ กองทัพภาคที่ ๒ ในกรณีพัสดุผลิตอยูใน

ประเทศไทย ใหระบุ ยี่หอ/รุน ท่ีเสนอราคา พรอมแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทผูผลิตหรือตัวแทน

จําหนายในประเทศไทย, หมายเลขโทรศัพทติดตอ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ไวในแบบใบย่ืนขอเสนอการประกวด

ราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส มาประกอบเปนหลักฐานในการพิจารณาดวย

                           ๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอราคาดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดังกลาวตอง

เปนนิติบุคคลและตองมีผลงานซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ (ผลงานยางรถยนตสาย

ขนสง) วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไมนอยกวา ๖,๒๓๗,๗๙๐ บาท (หกลานสองแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยเกาสิบบาท

ถวน) และมีจํานวนรายการพัสดุไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของรายการพัสดุท่ีจัดซื้อครั้งนี้ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ กองทัพภาค

ท่ี ๒ เช่ือถือ ซึ่งผูซื้อไดรับมอบสิ่งของแลวเสร็จครบถวนและถูกตอง เรียบรอยแลวทั้งสัญญาไมเกิน ๕ ป โดยนับตั้งแต
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วันท่ีตรวจรับพัสดุแลวเสร็จจนถึงวันท่ียื่นเอกสารการประมูล โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่

เสนอราคา (ซึ่งจะตองประกอบดวย สําเนาหนังสือรับรองผลงาน ซ่ึงผูซื้อไดรับมอบสิ่งของแลวเสร็จครบถวนและถูก

ตองเรียบรอยแลวท้ังสัญญา และสัญญาซื้อขายพรอมรายละเอียดยางรถยนตสายขนสงแนบทายสัญญา)

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ไมเกิน ๖ เดือน นับ

ถึงวันเสนอราคาเอกสารหลักฐานพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๓)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ภ.พ.๒๐) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (๔.๔)   ใหผูเสนอราคายื่นเอกสารใหครบตามประกาศ

                                           (๔.๕)   บัญชีงบดุลป ๖๒ โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมกับใบเสนอราคา

                                           (๔.๖)   บัญชีรายละเอียดแนบทายใบเสนอราคา จํานวน ๓๓ รายการพรอมทั้ง

ระบุยี่หอ / รุน ของพัสดุท่ีเสนอราคา

                                           (๔.๗)   สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูย่ืนขอเสนอ

ราคา

                                           (๔.๘)   ผูยื่นขอเสนอราคาตองกรอกเอกสารแนบทายการยื่นใหครบถวนทุก

รายการ

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
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ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ฉบับที่ใชอยูในปจจุบัน

ของผูเสนอราคา พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในแบบใบย่ืนขอ

เสนอแทน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาทะเบียนบาน ฉบับท่ีใชอยูปจจุบันทั้งของผูมอบและ

ของผูรับมอบอํานาจไปดวย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๕)    กรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูผลิต จะตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐานพรอมกับย่ืนขอ

เสนอทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ดังนี้

                                         ๕.๑ สําเนาหลักฐานใบอนุญาตประกอบโรงงาน และหากไมมีใบอนุญาตใหประกอบ

โรงงานตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานที่เกี่ยวของและเชื่อถือไดของประเทศผูผลิตรับรองวาผูยื่นขอเสนอได

จดทะเบียนขออนุญาตประกอบโรงงานไวจริงหรือรับรองวาผูยื่นเสนอสามารถผลิตและจําหนายผลิตภัณฑนั้นไดจริง

หนังสือแสดงรายชื่อผูมีอํานาจลงนามในเอกสารหลักฐานตางๆ ของบริษัทผูผลิต และการใชตราประทับ (ถามี) พรอม

ท้ังรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของผูยื่นขอเสนอ

                                         ๕.๒ สําเนาทะเบียนประกอบการคา หรือสําเนาหนังสือรับรองจากหนวยงานที่

เก่ียวของและเชื่อถือไดของประเทศผูผลิตรับรองวาผูผลิตไดจดทะเบียนประกอบการคาไวจริง หนังสือแสดงรายชื่อผูมี

อํานาจลงนามในเอกสารหลักฐานตางๆ ของบริษัทผูผลิต และการใชตราประทับ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

โดยผูมีอํานาจลงนามของผูผลิต และรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของผูยื่นขอเสนอ

                                (๖)   กรณีผูยื่นขอเสนอเปนตัวแทนจําหนายจากผูผลิต จะตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐาน

มาพรอมกับการยื่นขอเสนอ ดังน้ี

                                       สําเนาหนังสือแตงตั้งใหเปนตัวแทนจําหนายซึ่งออกใหโดยตรงจากผูผลิตและลงนาม

ในหนังสือโดยผูมีอํานาจผูกพันของผูผลิต แสดงใหทราบวาผูผลิตไดแตงตั้งใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑนั้นใหกับทาง

ราชการ กองทัพภาคท่ี ๒ ได พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของผูยื่นขอเสนอ

                                (๗)   กรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูแทนจําหนายจากตัวแทนจําหนายในประเทศไทยจะตองย่ืน

สําเนาเอกสารหลักฐานมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ ดังนี้

                                       สําเนาหนังสือแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายซึ่งออกใหโดยตรงจากตัวแทนจําหนายใน

ประเทศไทยและลงนามในหนังสือโดยผูมีอํานาจผูกพันของตัวแทนจําหนายในประเทศไทย แสดงใหทราบวาตัวแทน

จําหนายในประเทศไทยไดแตงตั้งใหสามารถจําหนายผลิตภัณฑนั้นใหกับทางราชการ กองทัพภาคที่ ๒ ได พรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของผูยื่นขอเสนอ

                                (๘)   สําหรับสินคาหรือผลิตภัณฑที่ผลิตในประเทศไทย และเปนผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาต

แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือเปนผลิตภัณฑที่จดทะเบียนไวกับ กระทรงอุตสาหกรรมแลวใหผูเสนอราคาที่เสนอ
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ผลิตภัณฑดังกลาว แนบสําเนาหลักฐานแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือหลักฐานท่ีไดจดทะเบียนไวกับกระทรวง

อุตสาหกรรมแลวไปพรอมกับการเสนอราคาดวยเพ่ือใชประกอบการพิจารณาราคาของทางราชการ

                                กรณีสินคา หรือผลิตภัณฑที่เสนอ อยูระหวางการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย

มาตรฐาน หรืออยูระหวางการขอจดทะเบียนไวกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ใหแนบใบรับคํารองขอดังกลาวไปพรอมกับ

ยื่นเอกสารหลักฐานการเสนอราคาดวย หากผลิตภัณฑนั้นๆ ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการ

จดทะเบียนไวกับ กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใน ๑๐ (สิบ) วันทําการ นับถัดจากวันเสนอ แตทั้งนี้จะตองกอนการ

ดําเนินการประมูล ทางราชการจะถือเสมือนเปนผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่ไดรับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือ

ไดรับการจดทะเบียนไวกับ กระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณี

                                  (๙)  เอกสารใดๆ ท่ีทําในตางประเทศ ซ่ึงผูยื่นขอเสนอกรณีเปนผูย่ืนขอเสนอตอบรับการ

คัดเลือกเปนผูขายนําไปแสดงเปนหลักฐานตอทางราชการ เพื่อประกอบการเสนอราคา การทําสัญญา การแกไขสัญญา

การขอขยายเวลาทําการตามสัญญา การของดหรือลดคาปรับหรือการอื่นใด ซึ่งเกี่ยวของกับการดําเนินการซื้อของทาง

ราชการในคร้ังนี้ ผูท่ีทําเอกสารหรือลงลายมือชื่อในเอกสารจะตองเปนผูมีอํานาจในการลงลายมือชื่อในเอกสารนี้ใน

นามหนวยงาน หรือนิติบุคคล หรือโดยสวนตัวแลวแตกรณี และเอกสารดังกลาวจะตองไดรับการตรวจสอบและรับรอง

ลายมือช่ือจากเจาหนาที่โดยลําดับแลวกรณี ตามขอ ๙.๑ - ๙.๔ จึงถือวาเปนเอกสารท่ีถูกตอง

                                        ๙.๑ เจาหนาที่ผูมีอํานาจของกระทรวงตางประเทศ หรือโนตารีพับลิค หรือหนวย

งานอ่ืน ตามกฎหมายของประเทศผูท่ีทําเอกสาร เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองลายมือชื่อนามสถานทูตไทยหรือ

สถานกงสุลไทยท่ีมีอาณาในประเทศของผูท่ีทําเอกสาร และเจาหนาที่ผูมีอํานาจลงนามในการรับรองลายมือชื่อในนาม

กระทรวงการตางประเทศ

                                        ๙.๒ เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองลายมือชื่อนามสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล

ไทยท่ีมีอาณาในประเทศของผูท่ีทําเอกสาร เอกสาร เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองลายมือชื่อในนามกระทรวงการ

ตางประเทศ (กรณีผูท่ีทําเอกสารไดมายังสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยที่มีอาณาในประเทศของผูที่ทําเอกสารตนเอง

และลงนามตอเจาหนาท่ีฝายสถานทูตหรือสถานกงสุลไทย)

                                        ๙.๓ เจาหนาที่ผูมีอํานาจของกระทรวงตางประเทศ หรือโนตารีพับลิค หรือหนวย

งานอ่ืน ตามกฎหมายของประเทศผูท่ีทําเอกสาร เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองเอกสารในนามสถานทูตไทย หรือ

สถานกงสุลของประเทศของผูท่ีทําเอกสารในประเทศไทย (กรณีที่ไมมีสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยที่มีเขตอาณา

ในประเทศของผูท่ีทําเอกสาร)

                                        ๙.๔ เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองเอกสารในนามสถานทูต หรือสถานกงสุลของ

ประเทศของผูที่ทําเอกสารซึ่งตั้งอยูในประเทศไทย (กรณีผูที่ทําเอกสารไดมายังสถานทูตหรือกงสุลของประเทศของผูที่

ทําเอกสารซึ่งตั้งอยูในประเทศไทยดวยตนเองและลงนามตอเจาหนาที่ฝายสถานทูตหรือสถานกงสุล)

                                (๑๐)   เอกสารใด ๆ ที่ทําข้ึนเปนภาษาตางประเทศจะตองมีคําแปลเปนภาษาไทย โดยผู

เช่ียวชาญการแปลท่ีจดทะเบียนไวกับกระทรวงยุติธรรมเปนผูแปล พรอมท้ังรับรองคําแปล กับตองแสดงเอกสารการจด

ทะเบียนดวย กรณีคําแปลเอกสารท่ีเปนภาษาไทยกับตนฉบับท่ีเปนภาษาตางประเทศมีขอความขัดแยงกันทางราชการ

จะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณา ซึ่งขอความภาษาไทยนี้จะใชเปนหลักในการทําสัญญาซื้อขายดวยและ

หาดทางราชการพิจารณาแลว เห็นวากรณีคําแปลภาษาไทยที่ขัดแยงกับภาษาตางประเทศนี้กอใหเกิดการไดเปรียบเสีย

เปรียบกับผูเสนอราคารายอ่ืนอยางเห็นไดชัด ทางราชการ จะถือวาเปนการปฏิบัติท่ีผิดเงื่อนไข ซึ่งอาจจะไมรับ

พิจารณาราคาของผูเสนอรายน้ันก็ได
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                                 (๑๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)
 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ คลังส่ิงอุปกรณ ประเภท ๒ และ ๔ สายขนสง กองบัญชาการชวยรบที่ ๒ คาย

สุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซื้อขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคที่ ๒ ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ยาง

รถยนตสายขนสง หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๒๖๑๐-T-๖๓-P-๑๗๖๒ ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพภาคที่ ๒จะยึดไวเปนเอกสารของ

ทางราชการ

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๑ ชุด และ/หรือรายละเอียด

ประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอมประทับตรา (ถามี)

กํากับในเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ

๑.๖(๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ระหวาง

เวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ กองทัพภาคที่ ๒ อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

                ทั้งน้ี กองทัพภาคท่ี ๒จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว ตัวอยางที่เหลือ

หรือไมใชแลว กองทัพภาคท่ี ๒จะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอา

                          ๔.๖     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงย่ืนขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส
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                          ๔.๗     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กองทัพภาคท่ี ๒ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปน

ผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพภาคท่ี ๒ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและได

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ กองทัพภาคที่ ๒

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๖๒๓,๗๗๙.๐๐ บาท (หกแสน

สองหมื่นสามพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบเกาบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
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                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกองทัพภาคที่ ๒ตรวจสอบความถูกตองในวันที๒่๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวาง

เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กองทัพภาคที่ ๒จะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกัน

ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีกองทัพภาคที่ ๒ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคา

เรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนได

ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคที่

๒จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพภาคที่ ๒ จะ

พิจารณาจาก ราคารวมตํ่าสุด

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขท่ีกองทัพภาคท่ี ๒กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ

และความแตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย

คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
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                          ๖.๔     กองทัพภาคท่ี ๒ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน

ในกรณีดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกองทัพภาคที่ ๒

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกองทัพภาคที่ ๒มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได

กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูก

ตอง

                          ๖.๖     กองทัพภาคท่ี ๒ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่

เสนอท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ

ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง

ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กองทัพภาคที่ ๒เปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือ

คาเสียหายใดๆ มิได รวมท้ังกองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอ

เสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอ

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกอง

ทัพภาคท่ี ๒ จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับ

ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย

ใดๆ จากกองทัพภาคที่ ๒

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากองทัพภาคที่ ๒อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อกองทัพภาคที่ ๒จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา

สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
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ภายใน ๕ วันทําการ หรือกองทัพภาคท่ี ๒เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกองทัพ

ภาคท่ี ๒ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕

ของราคาคาสิ่งของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกองทัพภาคที่ ๒ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกัน

อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกองทัพภาคที่ ๒ ไดรับ

มอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กองทัพภาคที่ ๒ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใช

จายท้ังปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญา

ซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือ และกองทัพภาคที่ ๒ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซื้อ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซื้อเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป นับถัดจากวันท่ี กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช

การไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาพัสดุที่เสนอขาย

ท้ังหมด แตทั้งน้ี จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกองทัพภาคที่ ๒กอนการรับเงินลวงหนา

น้ัน
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                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๒.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.

๒๕๖๔

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกองทัพภาคที่ ๒ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจาก

เงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔ แลวเทานั้น หากรายการดังกลาวไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล

จะตองไมถือเปนขอผูกมัดกับทางราชการ

                          ๑๒.๒   เมื่อกองทัพภาคที่ ๒ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซื้อสิ่งของ

ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองส่ังหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกองทัพภาคที่ ๒ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อเปน

หนังสือภายในเวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคที่ ๒จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู

ออกหนังสือคํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะ

พิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๒.๔   กองทัพภาคท่ี ๒สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือ

ขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๒.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกองทัพภาคที่ ๒ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมี

สิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๒.๖   กองทัพภาคท่ี ๒อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีตอไปน้ีได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะ

เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกองทัพภาคท่ี ๒ไมได

                                   (๑)    กองทัพภาคที่ ๒ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซื้อหรือที่ไดรับจัดสรรแต

ไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
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                                   (๓)    การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกองทัพภาคที่ ๒ หรือ

กระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กองทัพภาคที่ ๒ สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูย่ืนขอเสนอที่ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนผูขายเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกองทัพภาคท่ี ๒ ไวชั่วคราว

กองทัพบก

 ๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๔
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