( สาเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายและเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายทหารพราน สนับสนุนทหารพราน
กองทัพภาคที่ ๓ และหน่วยขึ้นตรง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
-----------------------------------------------------------

กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องแต่งกายและ
เครื่ องประกอบเครื่อ งแต่ง กายทหารพราน สนั บ สนุ น ทหารพรานกองทั พ ภาคที่ ๓ และหน่ว ยขึ้น ตรง ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้ง
นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๘,๒๙๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้
๑. ผ้าขาวม้า หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ที่ ๘๓๐๕-๓๕-๒๒๐-๘๕๒๗ จานวน ๕,๘๔๙ ผืน
๒. ผ้าถุง
หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ที่ ๘๔๑๐-Q-๕๙-P-๐๑๒๖ จานวน ๑๐๓ ผืน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุ คคลธรรมดาหรือ นิติ บุค คล ผู้มี อาชีพ ขายพั สดุ ที่ป ระกวดราคาซื้ อด้ วยวิธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๙๐,๐๐๐.- บาท (สองแสน
เก้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ
๘. ไม่เ ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่ นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก โดย
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ ยื่น ข้ อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจั ด ซื้อ จั ด จ้า งภาครั ฐด้ ว ยอิเ ล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื่น ข้อ เสนอซึ่ งได้ รับ คัดเลือ กเป็ นคู่ สัญ ญาต้ องลงทะเบี ยนในระบบจัด ซื้อ จัด จ้ างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด (บช.๑)
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตาม
ที่กรมบัญ ชีกลางกาหนด ภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยกองทัพบก โดย ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ใน
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคา
(ฉลองชัย ชัยยะคา)
รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓ ทาการแทน
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ ๓
ฝ่ายพลาธิการ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ ฝ่ายพลาธิการฝ่ายส่งกาลังบารุงศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔/๒๕๖๑

