ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซือ้ วัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กรมทหารช่างที่ ๓
เพือ่ ใช้ในงานปรับปรุ งและก่อสร้างระบบระบายนา้ ภายในค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
------------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้ วัสดุ
ก่อสร้าง สนับสนุน กรมทหารช่างที่ ๓ เพื่อใช้ในงานปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายนา้ ภายในค่ายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของ
งานซือ้ ในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็ นเงินทัง้ สิน้ ๕,๖๖๖,๒๙๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสองร้อย
เก้าสิบบาทถ้วน) จานวน ๔๒ รายการ ดังนี ้
๑. กล่องลวดตาข่ายเหล็ก (Gabions) ขนาด กว้าง ๑ เมตร ยาว ๓ เมตร จานวน ๑๕ กล่อง
๒. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๑๘๐ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร จานวน ๓๔๒ ลูกบาศก์เมตร
๓. คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ ๒๔๐ กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร จานวน ๕,๘๐๔ ชุด
๔. ตะแกรงเหล็ก WIRE MESH
จานวน ๕๔ ม้วน
๕. ตะปูตอกไม้ ขนาด ๓"
จานวน ๑๗ กิโลกรัม
ฯลฯ
ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วั คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ งิ ้ งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุ คลที่ผทู้ งิ ้ งานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ผูม้ ีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซือ้ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าวและต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๒,๘๓๓,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปด
แสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่
กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ น
การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ่ืน
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงั้ แต่วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาซือ้ ฯ ครัง้ นี ้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล
จะต้องไม่ถือเป็ นข้อผูกมัด กับ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(พลตรีอานาจ ศรีมาก)
รอง มทภ.๓/รอง ผอ.ก่อสร้างฯ
ทาการแทน
มทภ.๓/ผอ.ก่อสร้างฯ
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงั้ แต่วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

