รางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------ดวย กองทัพภาคที่ ๒ มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานโครงการซอม
ปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
งานซอมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ใหกับ กองพันทหารชางที่ ๒๐๑ กรมทหารชางที่ ๒ ดําเนินการ
จํานวน ๓ รายการ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (รายการละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบทาย
ประกาศนี้)
ราคากลางของงานประกวดราคาซื้ อ ด วยวิ ธี ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส ในครั้ งนี้ เ ป น เงิ น
๑๓,๕๘๔,๖๗๗ บาท (สิบสามลานหาแสนแปดหมื่นสี่พันหกรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถวน)
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุ คคลซึ่งอยูระหวางถูกระงั บการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนว ยงานของรั ฐ
ไว ชั่ ว คราวเนื่ องจากเป น ผู ที่ไม ผ านเกณฑ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานของผู ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
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. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาค ที่ ๒
ณ วัน ประกาศประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิ กส หรือไมเ ปน ผู กระทําการอั นเป นการขั ด ขวางการแข งขั น อย าง
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. ผูยื่นขอ...

-๒๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และใหแสดงบัญชีงบดุล
ประจําป ๒๕๖๐ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมี มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูยื่นขอเสนอดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) น้ํายางพาราผสม
สารผสมเพิ่ ม ต องแนบเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุ ณภาพ และคุ ณสมบั ติ จากการยางแห งประเทศไทย
และสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง หรือหนวยงานอื่นที่เชื่อถือได ตามขอกําหนดพิเศษที่แนบทาย
ประกาศนี้ โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที.่ ...........................ระหวางเวลา.........................นาฬิกา
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งพัน
บาทถ ว น) ผ านทางระบบจั ดซื้ อจั ดจ างภาครั ฐด วยอิ เล็ กทรอนิ กส และชํ าระเงิ นผ านทางธนาคาร ตั้ งแต วั น ที่
.....................ถึงวันที่..................... โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.army2.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ - ๕๕๓๐ - ๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ
แผนกพลาธิการ

ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.๒

ประกาศ ณ วันที่ ...................พ.ศ. ๒๕๖๑

ขอกําหนดพิเศษ

น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) เพื่อใชสําหรับงานถนนดินซีเมนตผสมยางพารา
* * * * * * * * * * * *
ข อ กํ า หนดพิ เ ศษน้ํ า ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ ม (NR-Preblend)
ประกอบด ว ยการกํ า หนด
คุณสมบัติเฉพาะของน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม คุณสมบัติทางกายภาพและขอกําหนดของน้ํายางพาราผสม
สารผสมเพิ่ม เพื่อใชสําหรับงานถนนดินซีเมนตผสมยางพารา
๑. คุณสมบัติเฉพาะของน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)
น้ํ า ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ ม (NR-Preblend) สํ า หรั บ งานดิ น ซี เ มนต หมายถึ ง น้ํ า ยางข น
(Concentrated Latex) ผสมกับสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ณ โรงงานผสม เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ
บางประการของน้ํายางพารา โดยทําหนาที่ชวยปองกันไมใหอนุภาคของยางพาราจับตัวกันกอนที่จะทําการผสม
กับวัสดุมวลรวมไดอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ เพื่อใชสําหรับงานดินซีเมนตผสมยางพารา
น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) สําหรับงานดินซีเมนต กอนนํามาใชงานจะตองมี
รายงานผลการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ รายงานผลการทดสอบเพื่อหาปริมาณเนื้อยางแหง (Dry Rubber Content or DRC) จากการ
ยางแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือจากหนวยงานอื่นใดที่ไดรับการรับรอง จะตองมีปริมาณ
DRC ไมนอยกวา ๓๐
๑.๒ รายงานผลการทดสอบกอนตัวอยางดินซีเมนตผสมยางพารา จากสํานักวิ เคราะหและตรวจสอบ
กรมทางหลวง หรือหนวยงานอื่นที่เชื่อถือได เพื่อ รับรองผลการตรวจคุณสมบัติของสวนผสมดินซีเมนตผสม
ยางพารา จะตองมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ ๑/๒๕๖๐ “สําหรับงานดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ” ของกรมทางหลวง
๒. คุณสมบัติทางกายภาพและขอกําหนดของน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)
น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) สําหรับงานดินซีเมนต จะตองมีคุณสมบัติทางกายภาพ
ดังนี้
๒.๑ สามารถกระจายตัวในน้ําไดดโี ดยไมมีกากเหลืออยูในลักษณะแข็งเปนกอน
๒.๒ กระบวนการผสมและนําไปใชงานงายไมยุงยาก สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณการกอสรางที่มี
ใชอยูทั่วไป ไมตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่มีความพิเศษเฉพาะ
๒.๓ สามารถเก็บรักษาไว ที่อุณหภูมิปกติไดโ ดยไมทําใหคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา
การใชงาน ไมนอยกวา ๖ เดือน นับแตเวลาสงมอบ
๒.๔ ภาชนะที่ใชบรรจุตองมีความแข็งแรงและทนทาน มีฝาปดสนิทแนนไมเกิดการรั่วไหลหกงายพรอม
อุปกรณผนึกฝาปดจากโรงงานเพื่อปองกันการปลอมปน มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมสามารถหิ้วหรือยกไดเพื่อ
ความสะดวกในการขนสง เก็บรักษา และนําออกไปใชงาน จะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดังนี้
- ชื่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ
- หมายเลขซีลของถังบรรจุ
- วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑออกจากโรงงาน
- ตราประทับรับรองของบริษัทผูผลิตและลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนาม
- ชื่อโรงงานผลิต ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอ
- น้ําหนักสุทธิที่บรรจุ
- วัน เดือน ป ที่ผลิต

-๒๒.๕ ไมเปนอันตราย ไมเปนสารพิษ ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุไม ไมมีคุณสมบัติในการ
กัดกรอนทําลาย ไมเปนสารกอสนิม ไมเปนสารติดไฟ ไมมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรง ปลอดภัยตอผูใชและสิ่งแวดลอม
๒.๖ มีคุณสมบัติที่ระบุไวขางตนอยางคงที่สม่ําเสมอทุกภาชนะที่ใชบรรจุ
๒.๗ ผูยื่นเสนอประกวดราคาจะตองแนบใบแสดงคุณสมบัติตนฉบับของผูผลิต พรอมดวยรายงานผล
การทดสอบคุณสมบัตขิ องน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) จากหนวยงาน องคกร หรือสถาบันที่
เชื่อถือได ประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคา ดังนี้
๑. รายงานผลการทดสอบเพื่อหาปริมาณเนื้อยางแหง (Dry Rubber Content or DRC) จาก
การยางแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือจากหนวยงานอื่นใดที่ไดรับการรับรอง จะตองมีปริมาณ
DRC ไมนอยกวา ๓๐
๒. รายงานผลการทดสอบกอนตัวอย างดิน ซีเมนตผสมยางพารา จากสํานั กวิเ คราะหและ
ตรวจสอบ กรมทางหลวง หรือหนวยงานอื่นที่เชื่อถือได เพื่อ รับรองผลการตรวจคุณสมบัติของสวนผสมดิน
ซีเมนตผสมยางพารา จะตองมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดพิเศษที่ สว. พิเศษ ๑/๒๕๖๐ “สําหรับงานดิน
ซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ” ของกรมทางหลวง
๒.๘ กอนตรวจรับงาน ผูขายจะตองแนบใบรับรองวาไดซื้อน้ํายางขนจากการยางแหงประเทศไทยหรือ
หนวยงานที่ไดรับการรับรองจากการยางแหงประเทศไทย
******************************

บัญชีรายการของตัวอยาง
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่............/2561
ของ บริษัท, หาง, ราน.........................................................
ลําดับ
รายการ
หมายเลข
จํานวน
ตรา, ยี่หอ,
หมาย
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบ, รุน
เหตุ
ประเทศผูผลิต
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวนตามนโยบาย
รัฐบาลและ คสช. ประจําปงบประมาณ 2561
ของ ช.2 พัน.201 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ
1.ถนนสาย บ.โนนสวาง-บ.คําปาหวาน
ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
2.ถนนสาย บ.หนองบัวแดง ม.2-บ.นามูล ม.3
ต.หนองใหญ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ
3.ถนนสาย บ.โคกสี ม.3-บ.หนองมะงง
ต.คําบง อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ
4.ถนนสาย บ.ดานแตเหนือ ม.5, 9 –
บ.หนองแคน ม.1,2 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน
จ.กาฬสินธุ
5.ถนนสาย บ.แสนสุข ต.กุดจิก อ.ทาคันโท บ.โคกกลาง ต.กุดจิก อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ
1.
2.
3.

ลูกรัง
ปูนซีเมนต
น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม

5610-00-330-0011
5610-00-330-0010

20 กก.
20 กก.

หมายเหตุ รายการที่ 3 “ผลิตภัณฑที่นํามา
เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ
กําหนดพิเศษ ที่ สว. พิเศษที่ 1/2560 จาก
กรมทางหลวง” พรอมทั้งใหแนบผลการ
ทดสอบมาดวย
ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2
19 ก.ค. 61

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
เลขที.่ ............./……………..
การประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานซอมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒
ลงวันที.่ .............................
-----------------ด วย กองทั พภาคที่ ๒ มี ความประสงค จะประกวดราคาซื้ อ วั ส ดุ ก อสร า ง งานโครงการซ อ ม
ปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และคณะรักษาความสงบแหงชาติ ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
งานซอมปรับปรุงถนนในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ ใหกับ กองพันทหารชางที่ ๒๐๑ กรมทหารชางที่ ๒ ดําเนินการ
จํานวน ๓ รายการ ด วยวิธี ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิ กส (รายการละเอีย ดตามบั ญชี รายการวั สดุ ที่แนบทาย
ประกาศนี้) พัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บอยูในสภาพที่จะ
ใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูมีผลประโยชนรวมกัน
(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
รัฐไวชั่ วคราวเนื่ องจากเป นผูที่ไม ผานเกณฑ การประเมินผลการปฏิบั ติงานของผูป ระกอบการตามระเบีย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม เ ป น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานและได แจ ง เวี ย นชื่ อ ให เ ป น
ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงาน
เปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

-๒๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป น บุ คคลธรรมดาหรื อนิ ติ บุ ค คล ผู มีอ าชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาซื้ อด ว ยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพ
ภาคที่ ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูได รับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้ นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ 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
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และใหแสดงบัญชีงบดุล
ประจําป ๒๕๖๐ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
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) น้ํายางพารา
ผสมสารผสมเพิ่ม ตองแนบเอกสารรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ และคุณสมบัติจากการยางแหงประเทศไทย
และสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ กรมทางหลวง หรือหนวยงานอื่นที่เชื่อถือได ตามขอกําหนดพิเศษที่แนบทาย
ประกาศนี้ โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา
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 ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช นิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจํ าตั วประชาชนของผู นั้น สํ าเนาขอตกลงที่แสดงถึ งการเข าเปน หุน สว น (ถ ามี ) สําเนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอม
ทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

-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 นี้ เ มื่ อผู ยื่ น เสนอดํ า เนิ น การแนบไฟล เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารส ว นที่ 1
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ตามแบบ
ในขอ 1.6 (1) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ 1 ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) แค็ตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
(๕) บัญชีรายละเอียดแนบทายใบเสนอราคา โดยใหแนบเปนฯไฟล PDF ไปพรอมกับ
การเสนอราคา
ทั้งนี้ เมื่ อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟล เอกสารตามบัญชี เอกสารสวนที่ ๒
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสจะสรา งบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ
๑.๖ (๒) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
4. การเสนอราคา
๔.๑ ผู ยื่ นข อเสนอต องยื่ นข อเสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคา
ใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่ เสนอจะตองตรงกั นทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและหนั งสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียนและ
คาใช จ ายอื่ น ๆ ทั้งปวงไว แล ว จนกระทั่ งส งมอบพั ส ดุให ณ คลั งสิ่ งอุป กรณ ของ กองพัน ทหารช างที่ ๒๐๑
กรมทหารชางที่ ๒ คายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

-๔ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน (หนึ่งรอยแปดสิบวัน )
ตั้งแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๖๐ วัน (หกสิบวัน)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจะซื้อขาย หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กองทัพภาคที่ ๒ ใหสงพัสดุ
๔.๔ ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็ อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพรอม
มาตรฐานระบุยี่หอของวัสดุกอสราง ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเป นสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
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 ผูยื่นขอเสนอจะตองสงตัวอยางของพัสดุที่เสนอ จํานวน ๓ รายการ (หนวย) และ/หรือ
รายละเอียดประกอบการอธิบายเอกสารตามที่ กองทัพภาคที่ ๒ กําหนด โดยลงลายมือผูยื่นขอเสนอพรอม
ประทับตรา (ถามี) กํากับเอกสารดวย พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดงตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒
ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่.......…………….ระหวาง
เวลา....................นาฬิกา ณ กองทัพภาคที่ ๒ คายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแกตัวอยางดังกลาว
ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กองทัพภาคที่ ๒ จะคืนใหแกผูยื่นขอเสนอ
๔.๖ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่.......................... ระหวางเวลา.........................นาฬิกา และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผูยื่ นข อเสนอต องจั ดทําเอกสารสํ าหรั บใชในการเสนอราคาในรู ป แบบไฟล เอกสาร
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)
หรื อไม หากปรากฏว าผู ยื่ นข อเสนอรายใดเป นผู ยื่ นข อเสนอที่ มี ผลประโยชน ร วมกั นกั บผู ยื่ นข อเสนอรายอื่ น
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือ
ในขณะทีม่ ีการพิจารณาขอเสนอ 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

-๕จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่ น
ขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณา
ของทาง กองทัพภาคที่ ๒
๔.๑๐ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคา
ใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไวในเว็บไซต www. gprocurement.go.th
๕. หลัก ประกัน การเสนอราคา (ใชสําหรั บกรณีที่มีว งเงิ นงบประมาณการจัด ซื้อเกิน กว า
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดั งตอไปนี้ จํานวน ๖๗๙,๒๓๔ บาท
(หกแสนเจ็ดหมื่นเกาพันสองรอยสามสิบสีบ่ าทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือ
ดราฟทนั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือค้ําอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรื อ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตอง
สงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาให กองทัพภาคที่ ๒ ตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่..........................ระหวาง
เวลา...........................นาฬิกา
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือ
ค้ํ าประกั น อิ เ ล็ กทรอนิ กส ของธนาคารในประเทศเป น หลั กประกั น การเสนอราคา ให ร ะบุ ชื่ อผู ยื่ น ข อเสนอ
ในหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมค า
ดังกลาวเปนผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคา
รายที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

-๖ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลั ก ประกั น การเสนอราคาตามข อ นี้ กองทั พ ภาคที่ ๒ จะคื น ให ผู เ สนอราคาหรื อ
ผู ค้ํ าประกั นภายใน ๑๕ วั น นั บถั ดจากวั นที่ กองทั พภาคที่ ๒ ได พิ จารณาเห็ นชอบรายงานผลคั ดเลื อกผู ชนะ
การประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย
ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจากคุณลักษณะเฉพาะของ
วัสดุที่ไดมาตรฐาน
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
(ก) กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กองทัพภาคที่ ๒
จะพิจารณาราคาจากรวมต่ําสุด และคุณภาพของวัสดุ
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ ๑๐๐
๖.๓ หากผู ยื่ น ข อเสนอรายใดมี คุ ณสมบั ติ ไม ถู กต องตามข อ ๒ หรื อยื่ น หลั กฐานการ
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่ กองทัพภาคที่ ๒ กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่
มิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ใน
กรณีดังตอไปนี้
(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 ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยอิ 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) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได
กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสม
หรือไมถูกตอง

-๗๖.๖ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส โดยไมพิจ ารณาจัด ซื้อเลยก็ได สุด แต จะพิ จารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปน สําคั ญ และใหถือวาการตัด สินของ กองทัพภาคที่ ๒ เป นเด็ดขาด ผูยื่ น
ขอเสนอจะเรียกร องคาใชจาย หรือคาเสี ยหายใด ๆ มิได รวมทั้ ง กองทัพภาคที่ ๒ จะพิ จารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ
หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ผู ยื่ น ข อเสนอรายที่ เ สนอราคาต่ํ าสุ ด เสนอราคาต่ํ าจนคาดหมายได ว า
ไมอาจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่ น
ขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่
รับฟงได กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคที่ ๒
๖.๗ ก อนลงนามในสั ญญา กองทั พ ภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทน
การทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณี ที่ผู ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส ไม ส ามารถส งมอบสิ่ งของได
ครบถวนภายใน ๕ วันทําการ หรือ กองทัพภาคที่ ๒ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ ๗.๑
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุไวในขอ ๑.๓ หรือทํา
ขอตกลงเปนหนังสือ กับ กองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเป น จํ านวนเงิ นเท ากั บร อยละ ๕ (รอยละหา ) ของราคาคาสิ่ งของที่ ป ระกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส ให
กองทัพภาคที่ ๒ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็ค
หรือดราฟทนั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด

-๘(๔) หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย ที่ ไ ด รั บ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ทางธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซื้อซึ่ง
กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับมอบไวแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กองทัพภาคที่ ๒ จะจายคาสิ่งของซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และ
คาใชจายทั้งปวงแลวใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เมื่อผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลงเปนหนังสือและ กองทัพภาคที่ ๒ ไดตรวจรับมอบสิ่งของไวเรียบรอยแลว
๙. 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
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาซื้อขายตามแบบที่ระบุในขอ ๑.๓
หรือขอตกลงเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะต องรับ ประกัน ความชํารุด บกพร องของสิ่งของที่ซื้อขายที่ เกิดขึ้ น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา - ป ๖ เดือน (หกเดือน) นับถัดจากวันที่ กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับมอบสิ่งของ
โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ
ชํารุดบกพรอง
๑๑. 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
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จาก กองทัพบก แลวเทานั้น
๑๒.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลง
ซื้ อสิ่ งของตามการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส แล ว ถ าผู ขายจะต องสั่ งหรื อ นํ าสิ่ งของดั งกล าวเข ามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

-๙(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 ด การให สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วบรรทุ ก โดยเรื อ ไทย หรื อ เรื อ ที่ มี สิ ท ธิ
เชนเดียวกับเรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่ นที่มิใชเรือไทย ซึ่ งจะต องได รับอนุญาตเช นนั้นก อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่ง กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
ซือ้ เปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคที่ ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้ง งานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงซื้อเปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีความขัดแยงหรือ
แยงกัน ผูยื่ นขอเสนอจะต องปฏิบัติ ตามคําวินิ จฉัย ของ กองทั พภาคที่ ๒ คําวินิ จฉัย ดังกลาวให ถือเปน ที่สุ ด
และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใด ๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กองทั พภาคที่ ๒ อาจประกาศยกเลิ กการจั ด ซื้ อในกรณี ต อ ไปนี้ ได โดยที่ ผู ยื่ น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จาก กองทัพภาคที่ ๒ ไมได
(๑) กองทั พภาคที่ ๒ ไม ได รั บ การจั ด สรรเงิ น ที่ จ ะใช ในการจั ด ซื้ อหรื อที่ ได รั บ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไป
(๒) มี การกระทํ าที่ เ ข าลั กษณะผู ยื่ น ข อเสนอที่ ช นะการจั ด ซื้ อ หรื อที่ ได รั บ การ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกั นกับผู ยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหน าที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริ ตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดซื้อครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแก กองทัพภาคที่ ๒
หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกันกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการซื้อ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๔. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กองทัพภาคที่ ๒ สามารถนํ าผลการปฏิบัติ งานแล วเสร็จ ตามสัญญาของผู ยื่น ขอเสนอ
ที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

- ๑๐ ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่น
ขอเสนอหรือทําสัญญากับ กองทัพภาคที่ ๒ ไวชั่วคราว
------------------ตรวจถูกตอง
พันโท สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผูชว ยนายทหารพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒
.............................

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซื้อวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2561
ในพื้นที่ จว.ก.ส. ใหกับ ช.2 พัน.201 ดําเนินการ
ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที.่ ............/2561 ลงวันที.่ ........กรกฎาคม 2561
ลําดับ

รายการ

วัสดุกอสราง
1 ลูกรัง
2 ปูนซีเมนต
3 น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม

รวม 3 รายการ

หนวยนับ จํานวน
ลบ.ม.
ถุง
กก.

หนวยละ
บาท สต.

รวมเงิน
บาท
สต.

17,448
15,404
137,403

เปนเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร (...............................................................................)
หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 60 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรอง
ของสิ่งของ 6 เดือน

ตรวจถูกตอง
พ.ท.
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2
ก.ค. 61

หมายเหตุ

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซื้อวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2561
ในพื้นที่ จว.ก.ส. ใหกับ ช.2 พัน.201 ดําเนินการ
ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที.่ ............/2561 ลงวันที.่ ........กรกฎาคม 2561
แนบทายใบยื่นเอกสารการเสนอราคาดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ของ.........................................................
หนวยละ
รวมเงิน
ลําดับ
รายการ
หนวยนับ จํานวน
หมายเหตุ
บาท สต.
บาท
สต.
วัสดุกอสราง
1 ลูกรัง
ลบ.ม.
17,448
2 ปูนซีเมนต
ถุง
15,404
3 น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม
กก. 137,403

รวม 3 รายการ

เปนเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร (...............................................................................)
หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 60 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรอง
ของสิ่งของ 6 เดือน

(ลงชื่อ)..............................................ผูยื่นขอเสนอ
พ.ท.
(............................................)
ตําแหนง(.......................................
สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ประทับตรา (ถามี)

ขอกําหนดพิเศษ

น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) เพื่อใชสําหรับงานถนนดินซีเมนตผสมยางพารา
* * * * * * * * * * * *
ข อ กํ า หนดพิ เ ศษน้ํ า ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ ม (NR-Preblend)
ประกอบด ว ยการกํ า หนด
คุณสมบัติเฉพาะของน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม คุณสมบัติทางกายภาพและขอกําหนดของน้ํายางพาราผสม
สารผสมเพิ่ม เพื่อใชสําหรับงานถนนดินซีเมนตผสมยางพารา
๑. คุณสมบัติเฉพาะของน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)
น้ํ า ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ ม (NR-Preblend) สํ า หรั บ งานดิ น ซี เ มนต หมายถึ ง น้ํ า ยางข น
(Concentrated Latex) ผสมกับสารลดแรงตึงผิว (Surfactant) ณ โรงงานผสม เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติ
บางประการของน้ํายางพารา โดยทําหนาที่ชวยปองกันไมใหอนุภาคของยางพาราจับตัวกันกอนที่จะทําการผสม
กับวัสดุมวลรวมไดอยางทั่วถึงและสม่ําเสมอ เพื่อใชสําหรับงานดินซีเมนตผสมยางพารา
น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) สําหรับงานดินซีเมนต กอนนํามาใชงานจะตองมี
รายงานผลการทดสอบคุณภาพและคุณสมบัติ ดังนี้
๑.๑ รายงานผลการทดสอบเพื่อหาปริมาณเนื้อยางแหง (Dry Rubber Content or DRC) จากการ
ยางแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือจากหนวยงานอื่นใดที่ไดรั บการรับรอง จะตองมีปริมาณ
DRC ไมนอยกวา ๓๐
๑.๒ รายงานผลการทดสอบกอนตัวอยางดินซีเมนตผสมยางพารา จากสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ
กรมทางหลวง หรือหนวยงานอื่นที่เชื่อถือได เพื่อ รับรองผลการตรวจคุณสมบัติของสวนผสมดินซีเมนตผสม
ยางพารา จะตองมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดพิเศษที่ สว.พิเศษ ๑/๒๕๖๐ “สําหรับงานดินซีเมนตปรับปรุง
คุณภาพดวยยางธรรมชาติ” ของกรมทางหลวง
๒. คุณสมบัติทางกายภาพและขอกําหนดของน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend)
น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) สําหรับงานดินซีเมนต จะตองมีคุณสมบัติทางกายภาพ
ดังนี้
๒.๑ สามารถกระจายตัวในน้ําไดดโี ดยไมมีกากเหลืออยูในลักษณะแข็งเปนกอน
๒.๒ กระบวนการผสมและนําไปใชงานงายไมยุงยาก สามารถใชเครื่องมือและอุปกรณการกอสรางที่มี
ใชอยูทั่วไป ไมตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณที่มีความพิเศษเฉพาะ
๒.๓ สามารถเก็บรักษาไว ที่อุณหภูมิปกติไดโ ดยไมทําใหคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงตลอดระยะเวลา
การใชงาน ไมนอยกวา ๖ เดือน นับแตเวลาสงมอบ
๒.๔ ภาชนะที่ใชบรรจุตองมีความแข็งแรงและทนทาน มีฝาปดสนิทแนนไมเกิดการรั่วไหลหกงายพรอม
อุปกรณผนึกฝาปดจากโรงงานเพื่อป องกันการปลอมปน มีขนาดบรรจุที่เหมาะสมสามารถหิ้วหรือยกไดเพื่อ
ความสะดวกในการขนสง เก็บรักษา และนําออกไปใชงาน จะตองระบุรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ดังนี้
- ชื่อชนิดและปริมาณของผลิตภัณฑ
- หมายเลขซีลของถังบรรจุ
- วัน เวลา ที่ผลิตภัณฑออกจากโรงงาน
- ตราประทับรับรองของบริษัทผูผลิตและลายมือชื่อของผูมีอํานาจลงนาม
- ชื่อโรงงานผลิต ที่อยูและหมายเลขโทรศัพทติดตอ
- น้ําหนักสุทธิที่บรรจุ
- วัน เดือน ป ที่ผลิต

-๒๒.๕ ไมเปนอันตราย ไมเปนสารพิษ ไมเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตและพืชพันธุไม ไมมีคุณสมบัติในการ
กัดกรอนทําลาย ไมเปนสารกอสนิม ไมเปนสารติดไฟ ไมมีกลิ่นเหม็นที่รุนแรง ปลอดภัยตอผูใชและสิ่งแวดลอม
๒.๖ มีคุณสมบัติที่ระบุไวขางตนอยางคงที่สม่ําเสมอทุกภาชนะที่ใชบรรจุ
๒.๗ ผูยื่นเสนอประกวดราคาจะตองแนบใบแสดงคุณสมบัติตนฉบับของผูผลิต พรอมดวยรายงานผล
การทดสอบคุณสมบัตขิ องน้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (NR-Preblend) จากหนวยงาน องคกร หรือสถาบันที่
เชื่อถือได ประกอบการยื่นเอกสารประกวดราคา ดังนี้
๑. รายงานผลการทดสอบเพื่อหาปริมาณเนื้อยางแหง (Dry Rubber Content or DRC) จาก
การยางแหงประเทศไทย กรมวิทยาศาสตรบริการ หรือจากหนวยงานอื่นใดที่ไดรับการรับรอง จะตองมีปริมาณ
DRC ไมนอยกวา ๓๐
๒. รายงานผลการทดสอบกอนตัวอย างดิน ซีเมนตผสมยางพารา จากสํานั กวิเ คราะหและ
ตรวจสอบ กรมทางหลวง หรือหนวยงานอื่นที่เชื่อถือได เพื่อ รับรองผลการตรวจคุณสมบัติของสวนผสมดิน
ซีเมนตผสมยางพารา จะตองมีคุณภาพเปนไปตามขอกําหนดพิเศษที่ สว. พิเศษ ๑/๒๕๖๐ “สําหรับงานดิน
ซีเมนตปรับปรุงคุณภาพดวยยางธรรมชาติ” ของกรมทางหลวง
๒.๘ กอนตรวจรับงาน ผูขายจะตองแนบใบรับรองวาไดซื้อน้ํายางขนจากการยางแหงประเทศไทยหรือ
หนวยงานที่ไดรับการรับรองจากการยางแหงประเทศไทย
******************************

บัญชีรายการของตัวอยาง
ตามเอกสารประกวดราคาซื้อโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่............/2561
ของ บริษัท, หาง, ราน.........................................................
ลําดับ
รายการ
หมายเลข
จํานวน
ตรา, ยี่หอ,
หมาย
คุณลักษณะเฉพาะ
แบบ, รุน
เหตุ
ประเทศผูผลิต
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวนตามนโยบาย
รัฐบาลและ คสช. ประจําปงบประมาณ 2561
ของ ช.2 พัน.201 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ
1.ถนนสาย บ.โนนสวาง-บ.คําปาหวาน
ต.นาขาม อ.กุฉินารายณ จ.กาฬสินธุ
2.ถนนสาย บ.หนองบัวแดง ม.2-บ.นามูล ม.3
ต.หนองใหญ อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ
3.ถนนสาย บ.โคกสี ม.3-บ.หนองมะงง
ต.คําบง อ.หวยผึ้ง จ.กาฬสินธุ
4.ถนนสาย บ.ดานแตเหนือ ม.5, 9 –
บ.หนองแคน ม.1,2 ต.ดอนจาน อ.ดอนจาน
จ.กาฬสินธุ
5.ถนนสาย บ.แสนสุข ต.กุดจิก อ.ทาคันโท บ.โคกกลาง ต.กุดจิก อ.ทาคันโท จ.กาฬสินธุ
1.
2.
3.

ลูกรัง
ปูนซีเมนต
น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม

5610-00-330-0011
5610-00-330-0010

20 กก.
20 กก.

หมายเหตุ รายการที่ 3 “ผลิตภัณฑที่นํามา
เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติเปนไปตามขอ
กําหนดพิเศษ ที่ สว. พิเศษที่ 1/2560 จาก
กรมทางหลวง” พรอมทั้งใหแนบผลการ
ทดสอบมาดวย
ตรวจถูกตอง
พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2
19 ก.ค. 61

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง
งานซื้อวัสดุกอสราง งานโครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล
๑.ซื่อโครงการ...................................................................................................................................................
และ คสช. งานซอมปรับปรุงถนนในพื้นที่ จว.ก.ส. ใหกับ ช.๒ พัน.๒๐๑ ดําเนินการ
๒.
๓.
๔.
๕.

กองทัพภาคที่ ๒
หนวยงานเจาของโครงการ.........................................................................................
๑๓,๕๘๔,๖๗๗.วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร..........................................................................บาท
๒๕๖๑
มิ.ย.
วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)......๖.......เดือน..........................พ.ศ.
........................
แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)…
พาณิชยจังหวัดกาฬสินธุ
๔.๑ ราคากลาง...........................................................................
รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)...
พันเอก ปยะวัติ
ราชวงศ
๕.๑...................................................................................
พันเอก ธานิน
คําทิพย
๕.๒...................................................................................
พันเอก นรนท
รุงณาญาธรณ
๕.๓...................................................................................

รับรองถูกตอง
(ลงชื่อ) พันโท สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผูชว ยนายทหารพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒

บัญชีรายละเอียดความตองการจัดซื้อวัสดุกอสราง
โครงการซอมปรับปรุงถนนเรงดวน ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปงบประมาณ 2561
ในพื้นที่ จว.ก.ส. ใหกับ ช.2 พัน.201 ดําเนินการ
แนบทายหนังสือ ผพธ.ทภ.2 ที่ กห 0482.027/.............. ลง.....19.....ก.ค. 61
ลําดับ

รายการ

วัสดุกอสราง
1 ลูกรัง
2 ปูนซีเมนต
3 น้ํายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม

หนวยนับ จํานวน
ลบ.ม.
ถุง
กก.

รวม 3 รายการ

17,448
15,404
137,403

หนวยละ
บาท
สต.
192.836742 128.27071 60.00 -

เปนเงินทั้งสิ้น

รวมเงิน
หมายเหตุ
บาท
สต.
3,364,615 1,975,882 8,244,180 -

13,584,677 -

ตัวอักษร (สิบสามลานหาแสนแปดหมื่นสี่พันหกรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาทถวน)
หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 60 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันสภาพความชํารุดบกพรอง
ของสิ่งของ 6 เดือน

ตรวจถูกตอง
พ.ท.
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2
ก.ค. 61

