( สําเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนามทดสอบกําลังใจ (๑๑ สถานี)
ของกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑๗ จังหวัดเชียงราย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงค
จะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนามทดสอบกําลังใจ (๑๑ สถานี) ของกองพันทหารราบที่ ๓
กรมทหารราบที่ ๑๗ จังหวัดเชียงราย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑ ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงิน
ทั้งสิ้น ๖๔๗,๗๔๒.๐๐ บาท (หกแสนสีห่ มื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยสีส่ ิบสองบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้
- เข็มคอนกรีตหกเหลี่ยมกลวงØ ๐.๑๕x๔.๐๐ ม. ยี่หอ.............. จํานวน ๗๔ ตัน
- ทรายหยาบ ยี่หอ .............. จํานวน ๔๑ ลบ.ม.
- คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๑๐ ksc ยี่หอ.............. จํานวน ๑๐.๕๐ ลบ.ม.
........................ฯลฯ...........................................
วัสดุกอสรางสนามทดสอบ
จํานวน
๑
งาน
กําลังใจ (๑๑ สถานี) ของกอง
พันทหารราบที่ ๓ กรมทหาร
ราบที่ ๑๗ จังหวัดเชียงราย
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๑
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึง่ อยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชวั่ คราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผา นเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผูประกอบการตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีวา การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชือ่ ผูทงิ้ งานและไดแจงเวียนชื่อใหเปน
ผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติ
บุคคลทีผ่ ูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจ ัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบ ริหาร ผูมีอาํ นาจในการดําเนินงาน
ในกิจการของนิติบคุ คลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัตแิ ละไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมผี ลประโยชนรว มกันกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ ที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมคี าํ สัง่ ใหสละเอกสิทธิค์ วามคุม กันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูส ัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
(บช.๑)
๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรบั คัดเลือกเปนคูสญ
ั ญาตองรับและจายเงินผานบัญชี
ธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึง่ มีมลู คาไมเกินสามหมื่นบาทคูสญ
ั ญาอาจจายเปนเงินสด
ก็ได ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสาร
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวนั ที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอ
ราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ
๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทาง
อีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายใน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะ
ชีแ้ จงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอาํ นวยการกอสรางฯ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๓/ผูอาํ นวยการกอสรางฯ

หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑
และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย
(พันเอกยงยุทธ คุม แพทย)
นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดย พันเอกยงยุทธ คุม แพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๓๒/๒๕๖๑

