ประกาศกองทัพภาคที่ ๒
เรื่อง ประกวดราคาซื้อยางรถยนตสายขนสง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
ของ กองทัพภาคที่ ๒ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------ด ว ย กองทั พ ภาคที่ ๒ จะดํ า เนิ น การประกวดราคาซื้ อ ยางรถยนต สายขนส ง ประจํ าป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับ กองทัพภาคที่ ๒ และหนวยขึ้นตรง จํานวน ๒๘ รายการ ดวยวิธีการประกวดราคา
ทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบทายประกาศนี้)
ราคากลางของงานประกวดราคาซื้อดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
ในครั้งนี้เปนเงิน ๑๐,๗๑๕,๘๔๐ บาท (สิบลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน)
ผูมีสิทธิ์เสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุ คคลซึ่งอยูระหวางถูกระงั บการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนว ยงานของรั ฐ
ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจ ัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพภาคที่ 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. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด
/ ๑๒. ผูยื่นขอ...

-๒๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ และตองนําหนังสือแสดงบัญชีรายรับรายจาย (บช.๑) มาแสดงในวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคา ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด และใหแสดงบัญชีงบดุล ประจําป ๒๕๖๐
มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมี มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผูเสนอราคาดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส ดังกลาว (e-bidding) ตองมี
ผลงานซื้ อ ขายประเภทเดี ย วกั น กั บ งานที่ ป ระมู ล ซื้ อ ในครั้ ง นี้ แ ละเป น สั ญ ญาเดี ย วกั น วงเงิ น ไม น อ ยกว า
๓,๒๑๔,๗๕๒ บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหาสิบสองบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับส วนราชการ หน วยงานตามกฎหมายวาด วยระเบี ยบบริห ารราชการส วนทองถิ่น รัฐวิ สาหกิจ ที่
กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ ซึ่งผูซื้อไดรับมอบสิ่งของเสร็จเรียบรอยแลวทั้งสัญญาไมเกิน ๕ ป โดยนับตั้งแตวันที่
ตรวจรับพัสดุแลวเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสารการประมูล โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่
เสนอราคา (ซึ่งจะตองประกอบดวย สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสัญญาซื้อขายพรอมรายละเอียดยางรถยนต
สายขนสงแนบทายสัญญา)
กําหนดเสนอราคาประกวดราคาซื้อดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding)
ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา
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
๑๕ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต WWW.gprocurement.go.th. ของกรมบัญชีกลาง
และเว็บไซต WWW2.army2.mi.th ของ กองทัพภาคที่ ๒ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ - ๔๔๒๕ ๕๕๓๐ - ๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔

แผนกพลาธิการ

พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตรี อัครเดช บุญเทียม
( อัครเดช บุญเทียม )
รองแมทัพภาคที่ ๒ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๒

เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๑๙/๒๕๖๒
การประกวดราคาซื้อยางรถยนตสายขนสง ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ ของ กองทัพภาคที่ ๒
ตามประกาศ กองทัพภาคที่ ๒
ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑
-----------------กองทั พ ภาคที่ ๒ มี ค วามประสงค ที่ จ ะประกวดราคาซื้ อ ยางรถยนต ส ายขนส ง ประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๖๒ ใหกับ กองทัพภาคที่ ๒ และหนวยขึ้นตรง จํานวน ๒๘ รายการ ในวงเงิน ๑๐,๗๑๕,๘๔๐ บาท
(สิ บ ล า นเจ็ ด แสนหนึ่ ง หมื่ น ห า พั น แปดร อ ยสี่ สิ บ บาทถ ว น) ด ว ยวิ ธี ก ารประกวดราคาทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e - bidding) (รายละเอียดตามบัญชีรายการวัสดุที่แนบทายประกาศนี้) ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท
ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปน ของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะ
ตรงตามที่ กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อด วยวิธี การทางอิเล็ กทรอนิกสฉบับ นี้ โดยมี ขอแนะนํ าและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ สายขนสง
หมายเลข สป. ๒๖๑๐-xx-๒๗๘-๐๐๒๕
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขายทั่วไป
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหนา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพคาขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาวโดยแทจริง และผูประสงคจะเสนอราคาตองมีผลงานซื้อขายประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลซื้อในครั้งนีแ้ ละเปนสัญญาเดียวกัน วงเงินไมนอยกวา ๓,๒๑๔,๗๕๒ บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหมื่น
สี่ พัน เจ็ ด ร อยห า สิ บ สองบาทถ ว น) และเป น ผลงานที่ เ ป น คู สั ญญาโดยตรงกั บ ส ว นราชการ หน ว ยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ ซึ่งผูซื้อไดรับมอบ
สิ่งของเสร็จเรียบรอยแลวทั้งสัญญาไมเกิน ๕ ป โดยนับตั้งแตวันที่ตรวจรับพัสดุแลวเสร็จจนถึงวันที่ยื่นเอกสาร
การประมูล โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคาในวันที่เสนอราคา (ซึ่งจะตองประกอบดวย สําเนา
หนังสือรับรองผลงาน และสัญญาซื้อขายพรอมรายละเอียดยางรถยนต สายขนสงแนบทายสัญญา)
๒.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชี รายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุ คคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ

-2๒.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาซื้ อดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกั นซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิ ติบุคคลที่ จะเขาเปน คูสัญญากั บหน วยงานภาครัฐซึ่ งได ดําเนินการจั ดซื้ อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e - Government Procurement : e - GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๗ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชี บัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินเปนเงินสดก็ได
๒.๘ ใหคูสัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลคาตั้งแตสองลานบาทขึ้นไปจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และยื่นตอสรรพากร และสําเนาเอกสารให กองทัพภาคที่ ๒ ทราบดวย
๒.๙ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ และตองนําหนังสือแสดงบัญชีรายรับรายจาย (บช.๑) มาแสดงในวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคา ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กํ าหนด และใหแสดงบัญชีงบดุล ประจําป ๒๕๖๐
มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันที่เสนอราคา
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 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 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 และบัญชีผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่ น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอ ตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สั ญญาของการเข าร ว มค า สํ าเนาบั ต รประจํ าตั ว ประชาชนของผู ร ว มค า และในกรณี ที่ผู เ ข าร ว มค าฝ ายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
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สําเนาถูกตอง

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรอง

(๔.๒) บัญชีรายการสิ่งของตัวอยาง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามขอ ๔.๔
(๒) หนั งสื อมอบอํ านาจซึ่งปด อากรแสตมป ตามกฎหมายในกรณี ที่ผู ประสงค จ ะ
เสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาใน
การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันเสนอราคาตามขอ ๕
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) บั ญ ชี แ นบท า ยใบเสนอราคาซื้ อ ด ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e- bidding)
(4.2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน 5 ป และสําเนา
สัญญา วงเงินไมนอยกวา ๓,๒๑๔,๗๕๒ บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดรอยหาสิบสองบาทถวน)
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(4.3) หนังสือแสดงบัญชีรายรับรายจาย (บช.1)
(๔.๔) หนังสือเปนผูแทนจําหนาย หรือไดรับการแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนาย
โดยตรงจาก บริษัทผูผลิต หรือตัวแทนจําหนาย โดยตรงจากบริษัทผูผลิต และแตงตั้งใหเปนผูแทนจําหนายซึ่ง
ออกโดยผูผลิต หรือตัวแทนจําหนาย โดยตรงจากผูผลิต ตามขอ ๒.๑๐
(๔.๕) สําเนาใบอนุ ญาตเครื่ องหมายแสดงมาตรฐานผลิ ต ภั ณฑ อุตสาหกรรม
(มอก.) หรื อ ได รั บ การจดทะเบี ย นจากสํ า นั ก งานมาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ อุ ต สาหกรรม (สมอ.) กระทรวง
อุตสาหกรรม และสําเนาหนังสื อรับรองโรงงานที่ได รับการรั บรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก.
๙๐๐๑ หรือ มอก.๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
หรื อ สถาบั น รั บ รองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรื อ หน ว ยงานที่ ก ระทรวงอุ ต สาหกรรม ให รั บ รองระบบงาน
(accreditation) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๖) กรณีเปนพัสดุที่ผลิตจากตางประเทศ จะตองไดรับการรับรองจากสถาบัน
ตรวจสอบมาตรฐานของประเทศนั้น ๆ หรือไดรับการรับรองมาตรฐานสากล พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๗) เอกสารที่เปนภาษาตางประเทศจะตองผานการแปลเปนภาษาไทยโดย
ผูเชี่ยวชาญการแปลที่ไดจดทะเบียนไวกับศาลยุติธรรม กรณีคําแปลที่เปนเอกสารภาษาไทยกับตนฉบับที่เปน
ภาษาตางประเทศมีขอความขัดแยงกัน ทางราชการจะถือเอาภาษาไทยเปนหลักในการพิจารณาซึ่งขอความ
ภาษาไทยนี้ จะใชเป นหลักในการทํ าสัญญาซื้ อขายด วย และหากทางราชการเห็น วากรณีคําแปลภาษาไทย
ที่ ขัด แย งกั บ ภาษาต างประเทศนี้ กอให เ กิ ด การได เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บกั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น อย างเห็ น ได ชั ด
ทางราชการจะถือวาเปนการปฏิบัติที่ผิดเงื่อนไข ซึ่งอาจจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้นก็ได

-4๕. บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖(๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เสนอราคาต องยื่ นข อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ างภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต องกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐาน
แสดงตัวตนของผูเสนอราคา
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูก ตอง โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ
ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ คลังสิ่งอุปกรณประเภทที่ ๒ และ ๔ สายขนสง กองบัญชาการชวยรบที่ ๒
คายสุรนารี อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน(หนึ่งรอยแปดสิบวัน)
นับแตวันเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอน
การเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองกําหนดเวลาในการสงมอบไมเกิน ๖๐ วัน (หกสิบวัน) นับถัดจาก
วัน ลงนาม ในสั ญญาจะซื้ อจะขายแบบราคาคงที่ ไมจํ ากัด ปริมาณ โดยผู เสนอราคาจะต องเสนอกํ าหนด
ระยะเวลาในการสงมอบสิ่งของไดตามวันที่กําหนดไวในใบสั่งใหสงของตามสัญญา
๔.๔ ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะของกองทั พ บก ไปพร อ มกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ างภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส เ พื่ อ
ประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองทัพภาคที่ ๒ จะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนา
ถู ก ต อ งโดยผู มี อํ า นาจทํ า นิ ติ ก รรมแทนนิ ติ บุ ค คล หากคณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเ ล็ กทรอนิ กส มี ความประสงค จ ะขอดู ต น ฉบั บ แคตตาล็ อก ผู เ สนอราคาเสนอจะต องนํ าต น ฉบั บ มาให
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสตรวจสอบภายใน ๓ วัน
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยางของพัสดุ ที่เสนอ จํานวน ๑ ชุด รวม ๒๘ รายการ
(ยี่สิบแปดรายการ) โดยลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมกับประกับประทับตรา (ถามี) กํากับในเอกสารดวย
พรอมสรุปจํานวนเอกสารที่จัดสงหรือนํามาแสดง ตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ เพื่อใชในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณา ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ
แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒
ทั้งนี้ กองทั พภาคที่ ๒ จะไม รับผิ ดชอบในความเสี ยหายใด ๆ ที่ เกิดขึ้นแกตั วอยาง
ดังกลาว ตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว กองทัพภาคที่ ๒ จะคืนใหแกผูเสนอราคาเสนอ
๔.๖ กอนการเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอ
และการเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส จะดํ าเนิ นการตรวจสอบ
คุ ณสมบั ติ ของผู เสนอราคาแต ละรายว า เป น ผู เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น
ตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกสกอน
หรือในขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาเสนอรายนั้นออก
จากการเปนผู มีสิทธิไดรับการคัดเลื อก และ กองทัพภาคที่ ๒ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล าวเป น
ผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
๔.๘ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลาที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผู เสนอราคาต องศึ กษาและทํ าความเข าใจในระบบและวิ ธี การเสนอราคาด วยวิ ธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่แสดงไวในเว็บไซต www. Gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๕๓๕,๗๙๒
บาท (หาแสนสามหมื่นหาพันเจ็ดรอยเกาสิบสองบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 2 โดยเปนเช็คลงวันที่ที่
ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของ
ทางราชการ
๕.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวใสใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

-๖ตามแบบตั ว อย า งหนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข องธนาคารภายในประเทศ
(หลักประกันการเสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของ
ธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผู เสนอราคา ซึ่งตอง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคาเทานั้น
(๒) กรณี ที่กิจ การร ว มค า ไม ไ ด จ ดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ คคลใหม ให ร ะบุ ชื่ อผู เ สนอราคา
ซึ่งตองวางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามสัญญาที่รวมคากําหนดใหเปนผูเสนอ
ราคากับทางราชการ
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
หลั ก ประกั น การเสนอราคาตามข อ นี้ กองทั พ ภาคที่ ๒ จะคื น ให ผู เ สนอราคาหรื อ
ผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไว
๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๒
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจากราคารวม และคุณภาพของวัสดุที่ไดมาตรฐาน
๖.๒ หากผู เ สนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ถู ก ต อ งตามข อ ๒ หรื อ ยื่ น หลั ก ฐานการ
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือ
หลงผิ ด เพี ย งเล็ กน อย หรื อผิ ด แผกไปจากเงื่ อนไขของเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส ในส ว นที่ มิ ใ ช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ กองทัพภาคที่ ๒ เทานั้น
๖.๓ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของ กองทัพภาคที่ ๒
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่ง
อยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ยดแตกต างไปจากเงื่ อนไขที่ กํ าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ที่เปนสาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิ กส หรือ กองทัพภาคที่ ๒ มี สิทธิ ใหผู เสนอราคาชี้แจงขอเท็จ จริ ง
สภาพฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่ เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กองทั พภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ
ไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

-๗๖.๕ กองทัพภาคที่ ๒ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่ง ราคาใดหรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อ ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิ กการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส โดยไมพิจ ารณาจัด ซื้อเลยก็ได สุด แต จะพิ จารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัด สินของ กองทัพภาคที่ ๒ เปนเด็ดขาด ผูเสนอ
ราคาจะเรี ย กร อ งค า เสี ย หายใด ๆ มิ ไ ด รวมทั้ ง กองทั พ ภาคที่ ๒ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตามหากมี
เหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ กองทัพภาคที่ ๒ จะให
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคา สามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาซื้อ
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กองทัพภาคที่ ๒ มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไม
รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคั ด เลื อกเป น ผู เ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บผู เสนอราคารายอื่ น ณ วั นประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕
กองทัพภาคที่ ๒ มี อํานาจที่ จะตัดรายชื่ อผู เสนอราคาที่ได รับ คัด เลื อกรายดั งกลาวออก และกองทั พภาคที่ ๒
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาซื้อขาย
๗.๑ ในกรณีที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน
ภายใน ๕ วั น ทํ าการของทางราชการ นั บ แต วั น ที่ ทําข อตกลงซื้ อ กองทั พภาคที่ ๒ อาจจะพิ จ ารณาจั ด ทํ า
ขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได
๗.๒ ในกรณี ที่ผู ช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส ไม ส ามารถส งมอบสิ่ งของได
ครบถ ว นภายใน ๕ วั น ทํ า การของทางราชการ หรื อ กองทั พ ภาคที่ ๒ เห็ น ว า ไม ส มควรจั ด ทํ า ข อ ตกลง
เป นหนังสือตามข อ ๗.๑ ผูช นะการประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกสจ ะต องทําสัญญาซื้ อขายตามแบบสัญญา
ดังระบุไวในขอ ๑.๓ กับกองทัพภาคที่ ๒ ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเป น จํ านวนเงิ นเท ากั บ ร อยละ ๕ (รอยละห า ) ของราคาสิ่งของที่ ป ระกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส ได ให
กองทัพภาคที่ ๒ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ า ยให แก กองทั พ บก โดย กองทั พ ภาคที่ ๒ โดยเป น เช็ ค
ลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนั งสื อค้ํ าประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนั งสื อค้ํ าประกั น
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

-๘(๔) หนังสือค้ําประกัน ของบรรษัทเงิน ลงทุน อุต สาหกรรมแห งประเทศไทย หรื อ
บริ 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 อนุ ญ าตให ประกอบกิ จการเงิ นทุ นเพื่ อการพาณิ ชย และ
ประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว
8. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ ๑๐ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ (ศูนยจุดสองศูนย) ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ กส ซึ่งได ทําข อตกลงเป น หนั งสื อ หรื อทํ าสั ญญา
ซื้อขายตามแบบที่ระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป - เดือน (หนึ่งป) นับถัดจากวันที่ผูซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน (สิบ หาวัน) นับ ถัดจากวัน ที่ไดรับแจงความชํารุ ด
บกพรอง
1๐. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ 15 ของราคาพัสดุที่
เสนอขายทั้งหมด แตทั้งนี้ จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ํา
ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ 1.4 (3) ใหแกกองทัพภาคที่ 2 กอนการ
รับเงินลวงหนานั้น
๑๑.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคา และอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาพัสดุสําหรับการซื้อครั้งนี้ได ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุ
จากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณจากสํานักงบประมาณ สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
๑๑.๒ เมื่อ กองทัพภาคที่ ๒ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลง
ซื้ อสิ่ งของตามการประกวดราคาอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส แล ว ถ าผู ขายจะต องสั่ งหรื อ นํ าสิ่ งของดั งกล าวเข ามาจาก
ตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้
(๑) แจ ง การสั่ ง หรื อ นํ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายดั ง กล า วเข า มาจากต า งประเทศ ต 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
เชน เดี ยวกั บเรือไทย จากต างประเทศมายังประเทศไทย เว นแตจะได รับอนุญาตจากกรมเจ าท าให บรรทุ ก
สิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญ าตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

-๙(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู เ สนอราคาซึ่ ง กองทั พภาคที่ ๒ ได คัด เลื อกแล ว ไม ไปทําสั ญญาหรื อขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กองทัพภาคที่ ๒ จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอหรือ
เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันทีและอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ กองทัพภาคที่ ๒ สงวนสิ ทธิที่จ ะแกไขเพิ่มเติ มเงื่ อนไขหรือข อกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
------------------ตรวจถูกตอง
พันโท สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผูชวยนายทหารฝายพลาธิการกองทัพภาคที่ ๒
๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

บัญชีรายการละเอียดความตองการยางรถยนต สาย ขส.
ประจําปงบประมาณ 2562 ใหกับ ทภ.2 และ นขต.
ตามประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่……….../2562 ลงวันที่……….ตุลาคม 2561
แนบทายใบยื่นเอกสารการเสนอราคาของ..............................................
ลําดับ
รายการ
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ รวมเงิน
เฉพาะ สป.
บาท สต. บาท
1 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 175/70R13
2610-XX-278-0025 เสน
20
รยน.ประจําหนวย นิสสัน ซันนี่, นิสสัน เอ็นวี
จํานวนรถ 49 คัน
2 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 175/65R14
รยน.ประจําหนวย มาสดา

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 5 คัน

เสน

8

3 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 185/65R14
รถยนตนั่งใชพลังงานไฟฟา, รยน.ประจําหนวย

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 3 คัน

เสน

4

4 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195R14
รยบ.ปกติขนาดเล็ก, รดส.ขนาดเล็ก, รถพยาบาล

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 506 คัน

เสน

280

5 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195R15
รดส.ขนาดเล็ก นิสสัน เออรแวน, โตโยตา,
รยบ.ขนาดเล็ก
6 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195/65R15
รยน.ประจําหนวย

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 132 คัน

เสน

200

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 3 คัน

เสน

4

7 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/60R16
รยน.ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 2 คัน

เสน

4

8 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/70R15
รดส.ขนาดเล็ก โตโยตา คอมมิวเตอร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 49 คัน

เสน

20

9 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/85R16
รยบ.ปกติขนาดกลาง ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

เสน

30

สต.

10 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/60R16
รยน.นําขบวน

2
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
2610-XX-278-0025 เสน
24
จํานวนรถ 32 คัน

11 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก เชฟโรเล็ต

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 28 คัน

เสน

40

12 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็ก

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

เสน

8

13 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 225/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 เซฟโรเล็ต

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 25 คัน

เลน

36

14 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 235/75R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก ฟอรดเรนเจอร แบบที่ 2

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 7 คัน

เสน

12

15 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 245/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 เซฟโรเล็ต, อีซูซุ โรดิโอ,
รยน.ตรวจการณ จิ๊ป เชอโรกี, อีซูซุ มิวเซเวน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 41 คัน

เสน

40

16 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 255/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 โตโยตา วีโก

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 45 คัน

เสน

28

17 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/65R17
รถตรวจการณทั่วไป

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 7 คัน

เสน

8

18 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก แบบที่ 2 ฟอรดเรนเจอร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 9 คัน

เสน

8

ลําดับ

รายการ

รวมเงิน
บาท

สต.

19 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็กใชในภูมิประเทศ แบบที่ 2

3
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
2610-XX-278-0025 เสน
4
จํานวนรถ 26 คัน

20 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 295/80R22.5
รดส.ขนาดใหญปรับอากาศ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 28 คัน

เสน

30

21 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 11R22.5
(ผาใบ 16 ชั้น) รดส.ขนาดใหญ ฮีโน,
รดส.ขนาดใหญปรับอากาศ แบบที่ 4 ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 26 คัน

เสน

24

22 ยางนอก-ใน ขนาด 6.00-16
รยบ.ขนาดเล็ก จิ๊บ ซูซูกิ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 6 คัน

ชุด

4

23 ยางนอก-ใน ขนาด 7.00-15
รยบ.ปกติขนาดกลาง อีซูซุ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 20 คัน

ชุด

30

24 ยางนอก-ใน ขนาด 7.00-16
รยบ.ปกติขนาดกลาง โตโยตา ไดนา

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 67 คัน

ชุด

90

25 ยางนอก-ใน ขนาด 7.50-16
รยบ.ปกติขนาดกลาง ฮีโน, รดส.ขนาดกลาง ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 55 คัน

ชุด

90

26 ยางนอก-ใน ขนาด 9.00-20
รดส.ขนาดใหญ, รยบ.ปกติขนาดใหญ, รยบ.น้ํา,
รยบ.น้ํามัน, รถดับเพลิง, รถเติมเชื่อเพลิง
อากาศยาน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 519 คัน

ชุด

342

ลําดับ

รายการ

6 ชุด จํานวนรถ 517 คัน

10 ชุด จํานวนรถ 2 คัน

รวมเงิน
บาท

สต.

ลําดับ

รายการ

27 ยางนอก-ใน ขนาด 10.00-20
รยบ.น้ํามัน, รถดับเพลิง, รยบ.ปกติขนาดใหญ,
รดส.ขนาดใหญ, รยบ.น้ํา

4
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
2610-XX-278-0025 ชุด
102
จํานวนรถ 109 คัน
6 ชุด จํานวนรถ 105 คัน

10 ชุด จํานวนรถ 4 คัน
28 ยางนอก-ใน ขนาด 11.00-20
รยบ.น้ํามัน, รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน,
รดส.ขนาดใหญ
รวม

28

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

รายการ

ชุด

24

เปนเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร ( ...................................................................... )

หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 60 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของ 1 ป

(ลงชื่อ)............................................... ผูเสนอราคา
(..............................................)
ตําแหนง.......................................
ประทับตรา (ถามี)

รวมเงิน
บาท

สต.

บัญชีรายการละเอียดความตองการยางรถยนต สาย ขส.
ประจําปงบประมาณ 2562 ใหกับ ทภ.2 และ นขต.
ตามประกาศประกวดราคาซื้อดวยอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่.........../2562 ลงวันที่..........ตุลาคม 2561
ลําดับ
รายการ
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ รวมเงิน
เฉพาะ สป.
บาท สต. บาท
1 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 175/70R13
2610-XX-278-0025 เสน
20
รยน.ประจําหนวย นิสสัน ซันนี่, นิสสัน เอ็นวี
จํานวนรถ 49 คัน
2 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 175/65R14
รยน.ประจําหนวย มาสดา

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 5 คัน

เสน

8

3 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 185/65R14
รถยนตนั่งใชพลังงานไฟฟา, รยน.ประจําหนวย

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 3 คัน

เสน

4

4 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195R14
รยบ.ปกติขนาดเล็ก, รดส.ขนาดเล็ก, รถพยาบาล

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 506 คัน

เสน

280

5 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195R15
รดส.ขนาดเล็ก นิสสัน เออรแวน, โตโยตา,
รยบ.ขนาดเล็ก
6 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195/65R15
รยน.ประจําหนวย

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 132 คัน

เสน

200

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 3 คัน

เสน

4

7 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/60R16
รยน.ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 2 คัน

เสน

4

8 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/70R15
รดส.ขนาดเล็ก โตโยตา คอมมิวเตอร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 49 คัน

เสน

20

9 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/85R16
รยบ.ปกติขนาดกลาง ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

เสน

30

สต.

10 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/60R16
รยน.นําขบวน

2
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
2610-XX-278-0025 เสน
24
จํานวนรถ 32 คัน

11 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก เชฟโรเล็ต

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 28 คัน

เสน

40

12 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็ก

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

เสน

8

13 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 225/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 เซฟโรเล็ต

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 25 คัน

เลน

36

14 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 235/75R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก ฟอรดเรนเจอร แบบที่ 2

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 7 คัน

เสน

12

15 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 245/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 เซฟโรเล็ต, อีซูซุ โรดิโอ,
รยน.ตรวจการณ จิ๊ป เชอโรกี, อีซูซุ มิวเซเวน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 41 คัน

เสน

40

16 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 255/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 โตโยตา วีโก

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 45 คัน

เสน

28

17 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/65R17
รถตรวจการณทั่วไป

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 7 คัน

เสน

8

18 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก แบบที่ 2 ฟอรดเรนเจอร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 9 คัน

เสน

8

ลําดับ

รายการ

รวมเงิน
บาท

สต.

19 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็กใชในภูมิประเทศ แบบที่ 2

3
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
2610-XX-278-0025 เสน
4
จํานวนรถ 26 คัน

20 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 295/80R22.5
รดส.ขนาดใหญปรับอากาศ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 28 คัน

เสน

30

21 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 11R22.5
(ผาใบ 16 ชั้น) รดส.ขนาดใหญ ฮีโน,
รดส.ขนาดใหญปรับอากาศ แบบที่ 4 ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 26 คัน

เสน

24

22 ยางนอก-ใน ขนาด 6.00-16
รยบ.ขนาดเล็ก จิ๊บ ซูซูกิ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 6 คัน

ชุด

4

23 ยางนอก-ใน ขนาด 7.00-15
รยบ.ปกติขนาดกลาง อีซูซุ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 20 คัน

ชุด

30

24 ยางนอก-ใน ขนาด 7.00-16
รยบ.ปกติขนาดกลาง โตโยตา ไดนา

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 67 คัน

ชุด

90

25 ยางนอก-ใน ขนาด 7.50-16
รยบ.ปกติขนาดกลาง ฮีโน, รดส.ขนาดกลาง ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 55 คัน

ชุด

90

26 ยางนอก-ใน ขนาด 9.00-20
รดส.ขนาดใหญ, รยบ.ปกติขนาดใหญ, รยบ.น้ํา,
รยบ.น้ํามัน, รถดับเพลิง, รถเติมเชื่อเพลิง
อากาศยาน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 519 คัน

ชุด

342

ลําดับ

รายการ

6 ชุด จํานวนรถ 517 คัน

10 ชุด จํานวนรถ 2 คัน

รวมเงิน
บาท

สต.

ลําดับ

รายการ

27 ยางนอก-ใน ขนาด 10.00-20
รยบ.น้ํามัน, รถดับเพลิง, รยบ.ปกติขนาดใหญ,
รดส.ขนาดใหญ, รยบ.น้ํา

4
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
2610-XX-278-0025 ชุด
102
จํานวนรถ 109 คัน
6 ชุด จํานวนรถ 105 คัน

10 ชุด จํานวนรถ 4 คัน
28 ยางนอก-ใน ขนาด 11.00-20
รยบ.น้ํามัน, รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน,
รดส.ขนาดใหญ
รวม

28

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

รายการ

ชุด

24

เปนเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร ( ...................................................................... )
ตรวจถูกตอง
หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 60 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของ 1 ป

พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2 รักษาราชการ
นพธ.ทภ.2
11 ต.ค. 61

รวมเงิน
บาท

สต.

บัญชีรายการละเอียดความตองการยางรถยนต สาย ขส.
ประจําปงบประมาณ 2562 ใหกับ ทภ.2 และ นขต.
แนบทายหนังสือ ผพธ.ทภ.2 ที่ กห 0482.027/......................ลง............ต.ค. 61
ลําดับ
รายการ
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
1 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 175/70R13
2610-XX-278-0025 เสน
20 1,580 รยน.ประจําหนวย นิสสัน ซันนี่, นิสสัน เอ็นวี
จํานวนรถ 49 คัน

รวมเงิน
บาท สต.
31,600 -

2 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 175/65R14
รยน.ประจําหนวย มาสดา

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 5 คัน

เสน

8

2,200 -

17,600 -

3 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 185/65R14
รถยนตนั่งใชพลังงานไฟฟา, รยน.ประจําหนวย

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 3 คัน

เสน

4

2,350 -

9,400 -

4 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195R14
รยบ.ปกติขนาดเล็ก, รดส.ขนาดเล็ก, รถพยาบาล

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 506 คัน

เสน

280

2,250 -

630,000 -

5 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195R15
รดส.ขนาดเล็ก นิสสัน เออรแวน, โตโยตา,
รยบ.ขนาดเล็ก
6 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 195/65R15
รยน.ประจําหนวย

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 132 คัน

เสน

200

4,000 -

800,000 -

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 3 คัน

เสน

4

2,450 -

9,800 -

7 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/60R16
รยน.ติดตั้งเครื่องมือสื่อสาร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 2 คัน

เสน

4

4,180 -

16,720 -

8 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/70R15
รดส.ขนาดเล็ก โตโยตา คอมมิวเตอร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 49 คัน

เสน

20

2,500 -

50,000 -

9 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 205/85R16
รยบ.ปกติขนาดกลาง ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

เสน

30

6,600 -

198,000 -

10 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/60R16
รยน.นําขบวน

2
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
2610-XX-278-0025 เสน
24 3,950 จํานวนรถ 32 คัน

11 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก เชฟโรเล็ต

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 28 คัน

เสน

40

2,550 -

102,000 -

12 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 215/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็ก

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

เสน

8

4,140 -

33,120 -

13 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 225/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 เซฟโรเล็ต

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 25 คัน

เลน

36

3,550 -

127,800 -

14 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 235/75R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก ฟอรดเรนเจอร แบบที่ 2

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 7 คัน

เสน

12

4,400 -

52,800 -

15 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 245/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 เซฟโรเล็ต, อีซูซุ โรดิโอ,
รยน.ตรวจการณ จิ๊ป เชอโรกี, อีซูซุ มิวเซเวน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 41 คัน

เสน

40

4,450 -

178,000 -

16 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 255/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก 4x4 โตโยตา วีโก

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 45 คัน

เสน

28

4,600 -

128,800 -

17 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/65R17
รถตรวจการณทั่วไป

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 7 คัน

เสน

8

6,000 -

48,000 -

18 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/70R15
รยบ.ปกติขนาดเล็ก แบบที่ 2 ฟอรดเรนเจอร

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 9 คัน

เสน

8

4,700 -

37,600 -

ลําดับ

รายการ

รวมเงิน
บาท สต.
94,800 -

19 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 265/70R16
รยบ.ปกติขนาดเล็กใชในภูมิประเทศ แบบที่ 2

3
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ
เฉพาะ สป.
บาท สต.
2610-XX-278-0025 เสน
4 4,450 จํานวนรถ 26 คัน

20 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 295/80R22.5
รดส.ขนาดใหญปรับอากาศ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 28 คัน

เสน

30 17,500 -

525,000 -

21 ยางนอกชนิดไมใชยางใน ขนาด 11R22.5
(ผาใบ 16 ชั้น) รดส.ขนาดใหญ ฮีโน,
รดส.ขนาดใหญปรับอากาศ แบบที่ 4 ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 26 คัน

เสน

24 18,700 -

448,800 -

22 ยางนอก-ใน ขนาด 6.00-16
รยบ.ขนาดเล็ก จิ๊บ ซูซูกิ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 6 คัน

ชุด

4

5,750 -

23,000 -

23 ยางนอก-ใน ขนาด 7.00-15
รยบ.ปกติขนาดกลาง อีซูซุ

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 20 คัน

ชุด

30

6,650 -

199,500 -

24 ยางนอก-ใน ขนาด 7.00-16
รยบ.ปกติขนาดกลาง โตโยตา ไดนา

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 67 คัน

ชุด

90

6,850 -

616,500 -

25 ยางนอก-ใน ขนาด 7.50-16
รยบ.ปกติขนาดกลาง ฮีโน, รดส.ขนาดกลาง ฮีโน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 55 คัน

ชุด

90

6,250 -

562,500 -

26 ยางนอก-ใน ขนาด 9.00-20
รดส.ขนาดใหญ, รยบ.ปกติขนาดใหญ, รยบ.น้ํา,
รยบ.น้ํามัน, รถดับเพลิง, รถเติมเชื่อเพลิง
อากาศยาน

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 519 คัน

ชุด

342 11,850 -

4,052,700 -

ลําดับ

รายการ

6 ชุด จํานวนรถ 517 คัน

10 ชุด จํานวนรถ 2 คัน

รวมเงิน
บาท สต.
17,800 -

ลําดับ

รายการ

27 ยางนอก-ใน ขนาด 10.00-20
รยบ.น้ํามัน, รถดับเพลิง, รยบ.ปกติขนาดใหญ,
รดส.ขนาดใหญ, รยบ.น้ํา

4
หมายเลขคุณลักษณะ หนวยนับ จํานวน ราคาหนวยละ รวมเงิน
เฉพาะ สป.
บาท สต. บาท สต.
2610-XX-278-0025 ชุด
102 13,000 - 1,326,000 จํานวนรถ 109 คัน
6 ชุด จํานวนรถ 105 คัน

10 ชุด จํานวนรถ 4 คัน
28 ยางนอก-ใน ขนาด 11.00-20
รยบ.น้ํามัน, รถเติมเชื้อเพลิงอากาศยาน,
รดส.ขนาดใหญ
รวม

28

2610-XX-278-0025
จํานวนรถ 23 คัน

รายการ

ชุด

24 15,750 -

เปนเงินทั้งสิ้น

ตัวอักษร ( สิบลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหาพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน )
ตรวจถูกตอง
หมายเหตุ
1. กําหนดสงมอบพัสดุแลวเสร็จภายใน 60 วัน
2. กําหนดยืนราคา 180 วัน
3. กําหนดรับประกันความชํารุดบกพรองของ
สิ่งของ 1 ป

พ.ท. สุรศักดิ์ โยธายุทธ
( สุรศักดิ์ โยธายุทธ )
ผช.นพธ.ทภ.2 รักษาราชการ
นพธ.ทภ.2
11 ต.ค. 61

378,000 -

10,715,840 -

