( สำเนำ )
ประกำศกองทัพบก โดย กองทัพภำคที่ ๓ / กองอำนวยกำรก่ อสร้ ำงฯ
เรื่อง ประกวดรำคำซือ้ วัสดุก่อสร้ ำง สนับสนุนทหำรช่ ำง เพื่อใช้ ในงำนซ่ อมปรั บปรุงอำคำร
กองบัญชำกำรกองทัพภำคที่ ๓ ค่ ำยสมเด็จพระนเรศวรมหำรำช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
แผนงำนเพิ่มเติมระหว่ ำงปี งบประมำณ ๒๕๖๒ ด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อวัสดุ
ก่อสร้ าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ ในงานซ่อมปรับปรุงอาคาร กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี งบประมาณ ๒๕๖๒
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื ้อในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น ๙,๙๑๑,๒๘๐.๐๐ บาท (เก้ าล้ านเก้ าแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันสองร้ อยแปดสิบบาทถ้ วน) จานวน ๗๐ รายการ
ดังนี ้
๑. กล่องแยกสายไฟ ๔ นิ ้ว x ๔ นิ ้ว
จานวน ๕๐๐ อัน
๒. กล่องแยกสายไฟ ๒ นิ ้ว x ๔ นิ ้ว
จานวน ๑,๕๐๐ ตัน
๓. ก้ ามปูยดึ ท่อ ขนาด ๑/๔ นิ ้ว
จานวน ๒๑๐ อัน
..............................................................ฯลฯ...........................................................
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว และต้ องมีผลงานขายวัสดุก่อสร้ างประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อย
กว่า ๔,๙๕๐,๐๐๐.-บาท (สี่ล้านเก้ าแสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้ างฯ เชื่อถือ
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ น

การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อ้ จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ผ่านทาง
อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๒ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
อนึง่ การประกวดราคาซื ้อวัสดุก่อสร้ างฯ ครัง้ นี ้ กองทัพภาคที่ ๓ / กองอานวยการก่อสร้ างฯ ยังไม่ได้ รับ
อนุมตั งิ บประมาณ หรื อเงินอื่นใดเพื่อใช้ ดาเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
(พลตรี ณฐั วุฒิ ชุณหะนันทน์)
รองแม่ทพั ภาคที่ ๓/รองผู้อานวยการก่อสร้ างฯ
ทาการแทน
แม่ทพั ภาคที่ ๓/ผู้อานวยการก่อสร้ างฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๘๑/๒๕๖๒

