- สาเนาคู่ฉบับ -

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารล้อรถยนต์
สาหรับฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑ กรมรบพิเศษที่ ๔
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
----------------------------------------------กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานก่อสร้างอาคารล้อรถยนต์ สาหรับฝึกยิงปืนด้วยกระสุนจริง ของ กองพันรบพิเศษที่ ๑
กรมรบพิเศษที่ ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อ
ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๓๐,๗๗๘.- บาท (แปดแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
ตามรายการดังนี้
๑. ท่อระบายน้าคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก Ø ๐.๓๐ เมตร
จานวน ๕ ท่อน
๒. เสาคอนกรีตสาเร็จรูป ๐.๑๕ x ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓.๐๐ เมตร จานวน ๔๒๐ ท่อน
๓. คอนกรีตผสมเสร็จ ๒๑๐ ksc
จานวน ๗๕ ลูกบาศก์เมตร
.......................ฯลฯ......................
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่ เป็นบุคคลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูกระงับ การยื่นข้อเสนอหรือทาสัญ ญากั บหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่อ งจากเป็นผู้ที่ ไม่ ผ่านเกณฑ์ ก ารประเมิ นผลการปฏิบัติง านของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบ บเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๑๕,๐๐๐.-บาท
(สี่แสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐที่ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอานวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๘. ไม่ เ ป็นผู้มี ผ ลประโยชน์ร่วมกั นกับ ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ เ ข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ก องทั พบก
โดย กองทัพ ภาคที่ ๓/กองอานวยการก่ อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ หรือไม่ เ ป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/๑๐. ผู้ยื่น . . .

-๒๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อ ยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ โดยดาวน์โ หลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th
หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/
กองอานวยการก่ อสร้างฯจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บ ไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่

๒๐

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคา
( ฉลองชัย ชัยยะคา )
รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อานวยการก่อสร้างฯ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อานวยการก่อสร้างฯ
แผนกพลาธิการ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑
และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๐/๒๕๖๑

