( สําเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
เรือง ประกวดราคาเช่ าเครืองมือและอุปกรณ์ พเิ ศษสนับสนุนทหารช่ างใช้ ในโครงการซ่ อมปรับปรุง
ถนนเร่ งด่ วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปี ๒๕๖๐ งานซ่ อมปรับปรุงถนนสายบ้ านบ่ อ บ้ านท่ าไม้ ต.นําแพร่ อ.หางดง จว.ช.ม. ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครืองมือและอุปกรณ์พิเศษ
สนับสนุนทหารช่างใช้ ในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปี ๒๕๖๐
งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้ านบ่อ - บ้ านท่าไม้ ต.นําแพร่ อ.หางดง จว.ช.ม. ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทังสิน ๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้ าแสนเจ็ด
หมืนสามพันบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี
๑. เช่ารถโกยตัก ๒ คัน จํานวน ๑๕ วัน
๒. เช่ารถปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑ คัน จํานวน ๑๐ วัน
๓. เช่ารถบดล้ อเหล็กสันสะเทือน ๑ คัน จํานวน ๓๐ วัน
๔. เช่ารถบดล้ อยาง ๑ คัน จํานวน ๓๐ วัน
เครืองมือและอุปกรณ์พิเศษสนับสนุนทหารช่างใช้ ในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน
ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปี ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้ านบ่อ –
บ้ านท่าไม้ ต.นําแพร่ อ.หางดง จว.ช.ม.

จํานวน ๑ งาน

ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราว เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติบคุ คลทีผู้ทิงงาน
เป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คล
นันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพให้ เช่าพัสดุทีประกวดราคาเช่าด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กองทัพบก
โดย กองทัพภาคที ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ใน
วันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยกองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคที ๓จะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแม่ทพั ภาคที ๓/รองผู้อํานวยการก่อสร้ างฯ ทําการแทน
แม่ทพั ภาคที ๓ / ผู้อํานวยการก่อสร้ างฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และ
เอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3
ประกาศขึนเว็บวันที ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๖๔/๒๕๖๑

