( สาเนา )
ประกาศกองทัพบก
เรื่อง ประกวดราคาเช่ าเครื่องมือและอุปกรณ์ พิเศษสนับสนุนทหารช่ างใช้ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนา้
คลองเมมตาบลท่ าช้ าง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก มีความประสงค์ จะประกวดราคาเช่าด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี ้
เครื่ องมือและอุปกรณ์พิเศษสนับสนุน
จานวน
๑
โครงการ
ทหารช่างใช้ ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน ้าคลองเมมตาบลท่าช้ าง
อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
(จานวน ๒ รายการ)
ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. เป็ นผู้มีอาชีพให้ เช่าพัสดุที่ประกวดราคาเช่าดังกล่าว และผู้มีสทิ ธิเสนอราคาต้ องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลเช่าฯ ครัง้ นี ้และเป็ นสัญญาเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี วงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึง่ ล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน) และ
เป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ วยระเบียบบริ หารราชการ ส่วนท้ องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรื อหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ เชื่อถือ
๒. ไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทางราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว
๓. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นทีเ่ ข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่กองทัพบก ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครัง้ นี ้
๔. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้ มคี าสัง่ ให้
สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๕. ผู้เสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ประเมินสิทธิผ้ เู สนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้ าเสนอราคาและห้ ามทาสัญญาตามที่
กวพ. กาหนด
๖. เป็ นผู้ที่ผา่ นการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติเบื ้องต้ นในการเช่าของกองทัพบก
๗. บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ และต้ องนาหนังสือแสดงบัญชีรายรับจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการ
รับจ่าย ของโครงการที่บคุ คล หรือนิติบคุ คลเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ ไขเพิ่มเติม
๘.บุคคลหรื อนิติบคุ คลที่จะเข้ าเป็ นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึง่ ได้ ดาเนินการจัดซื ้อจัดจ้ างด้ วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ต้ องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศนู ย์ข้อมูลจัดซื ้อจัด
จ้ างภาครัฐ
๙. คูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท
คูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้

กาหนดยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ เมษายน
๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติม โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก ผ่านทาง
อีเมล์ apirathn.r@afaps.mail.go.th ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยกองทัพบกจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรื อ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๔ เมษายน
๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐
สมพงษ์ แจ้ งจารัส
(พลตรี สมพงษ์ แจ้ งจารัส)
รอง มทภ.๓ / รอง ผอ.ก่อสร้ างฯ
ทาการแทน
มทภ.๓/ผอ.ก่อสร้ างฯ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ eGP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๑๘/๒๕๖๐

