ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่ อสร้ างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ วัสดุก่อสร้ าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ ในงานซ่ อมแซมปรับปรุงถนน
ผิวแอสฟั ลท์ ติกคอนกรีต ของ กรมทหารราบที่ ๑๔, กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔
และ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๔ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------------กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื ้อวัสดุก่อสร้ าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ ในงานซ่อมแซมปรับปรุงถนนผิวแอสฟั ลท์ติกคอนกรีต
ของ กรมทหารราบที่ ๑๔, กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๔ และ กองพันทหารราบที่ ๓ กรม
ทหารราบที่ ๑๔ ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา
กลางของงานซื ้อในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๑๐,๑๕๗,๕๑๐.๐๐ บาท (สิบล้ านหนึ่งแสน
ห้ าหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยสิบบาทถ้ วน) จานวน ๖ รายการ ดังนี ้
๑. หินคลุก
จานวน ๓,๑๔๕ ลูกบาศก์เมตร
๒. ยางฉาบผิว CSS-๑
จานวน ๓๑ ตัน
๓. ยางแอลฟั ลท์ติกคอนกรีต
จานวน ๒,๕๔๑ ตัน
๔. สี Themoplastic (สีขาว)
จานวน ๔๘๔ ถุง
๕. ลูกแก้ ว
จานวน ๑๙๔ ถุง
๖. Primer (กาวรองพื ้น)
จานวน ๑๙๔ ถุง
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัว่ คราว เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ทู ิ ้งงานเป็ น
หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพให้ ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวและต้ องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๐๗๐,๐๐๐.-บาท (ห้ าล้ านเจ็ดหมืน่
บาทถ้ วน) และเป็ น ผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่
กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการ
ก่อสร้ างฯ เชื่อถือ
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ น
ผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รฐั บาล
ของผู้ยื่นข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔
ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาซื ้อฯ ครัง้ นี ้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาล จะต้ องไม่ถือเป็ นข้ อผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(พลตรีอกุ ฤษฎ์ นุตคาแหง)
รองแม่ทพั ภาคที่ ๓/รองผู้อานวยการก่อสร้ างฯ
ทาการแทน
แม่ทพั ภาคที่ ๓/ผู้อานวยการก่อสร้ างฯ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และ
เอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

