-สำเนำ-

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง งานซ่อมปรับปรุงถนนภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
(แผน ๒) แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
---------------------------------------------------------------------------กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ /กองอานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อวัส ดุก่อสร้าง งานซ่อมปรั บปรุงถนนภายในค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (แผน๒) แผนงานเพิ่มเติม
ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๙๖,๑๖๐.๐๐ บาท (สิบล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)
จานวน ๑๗ รายการ ดังนี้
๑. หินคลุก
จานวน ๑,๘๕๖ ลูกบาศก์เมตร
๒. ยางฉาบผิว
จานวน ๑๑.๖๙ ตัน
๓. แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร จานวน ๑,๓๖๓ ตัน
ฯลฯ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นผลการปฏิ บั ติง านของผู้ ประกอบการตามระเบีย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕,๑๔๘,๐๐๐.- บาท (ห้าล้าน
หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
/๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอ.....

-๒๑๐. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้ ส นใจสามารถดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์ http://www.army3.mi.th
หรื อ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ผู้ ส นใจต้อ งการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอี ยดคุณลั ก ษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายั ง กองทั พ บก โดย กองทั พ ภาคที่ ๓/กองอ านว ยการก่ อ สร้ า งฯ ผ่ า นทางอี เ มล์
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม
๒๕๖๒ โดย กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒
อนึ่ง การประกวดราคาจัดซื้อครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอานวยการก่อสร้างฯ ยัง ไม่ได้รับ
อนุมัติงบประมาณ หรือเงินอื่นใด เพื่อใช้ดาเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว
ประกาศกกณกกวันที่กก ๘กกกกรกฎาคมกกพ.ศ.ก๒๕๖๒
พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์
( ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ )
รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อานวยการก่อสร้างฯ ทาการแทน
แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อานวยการก่อสร้างฯ
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ ๓
ประกาศขึ้นเว๊บวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ ๓
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๔๓/๒๕๖๒

