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ประกาศกองทัพบก

เร่ือง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานโครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร และสิ่งปลูกสราง โครงการจัดตั้ง

ปรับปรุงและขยายหนวย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอนทหาร และหองนํ้า หอง

สวม) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ โดยใชกําลังพลของหนวย ช.พัน.๖ พล.ร.๖ ดําเนินการ) ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กองทัพบก มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อวัสดุกอสราง งานโครงการกอสรางปรับปรุงอาคาร และ

ส่ิงปลูกสราง โครงการจัดตั้ง ปรับปรุงและขยายหนวย (โครงการปรับปรุงอาคารโรงเลี้ยง โรงประกอบเลี้ยง โรงนอน

ทหาร และหองน้ํา หองสวม) ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ ทภ.๒ โดยใชกําลังพลของหนวย ช.พัน.๖ พล.ร.๖

ดําเนินการ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปน

เงินท้ังส้ิน ๒,๓๓๗,๒๐๐.๐๐ บาท (สองลานสามแสนสามหม่ืนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

   ชุดกอสราง(๖๐.๑๔.๑๓.๐๒ ) จํานวน ๑   งาน

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกองทัพบก ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
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Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                    ๑๑. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government : e – GP) ของบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                  ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงบัญชีงบดุล ประจําป ๒๕๖๒ มาดวย โดยใหแนบเปนไฟล PDF   ไปพรอม

การเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา

                  ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจาย

เงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                  ๑๔. ผูยื่นขอเสนอดวยวิธีการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส (e - bidding) ตองมีผลงาน ซื้อขาย

ประเภทเดียวกันกับงานที่ กองทัพภาคที่ ๒ ประมูลซื้อในครั้งนี้ และมีจํานวนรายการวัสดุไมนอยกวา ๑ ใน ๓ ของ

รายการวัสดุท่ีจะจัดซื้อในครั้งน้ี วงเงินสัญญาเดียว วงเงินไมนอยกวา ๑,๑๖๘,๖๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่น

แปดพันหกรอยบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่ กองทัพภาคที่ ๒ เชื่อถือ โดยใหแนบเปนไฟล

PDF ไปพรอมการเสนอราคา ในวันท่ีเสนอราคา

                    ๑๕. ผูยื่นขอเสนอตองระบุยี่หอหรือแค็ตตาล็อกในใบเสนอราคาทุกรายการ ตามมาตรฐาน (มอก.)

เพื่อใชในการประกอบการพิจารณา และผูยื่นขอเสนอราคาตองลงนามพรอมประทับตราในเอกสารที่ยื่น  เขามาใน

ระบบทุกแผน

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔

ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน

เปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www๒.army๒.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๔๔๒๕๕๕๓๐-๙ ตอ ๒๒๐๗๘ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กองทัพบก ผานทางอีเมล qmas_aa2@rta.mi.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๘ ตุลาคม

๒๕๖๓ โดยกองทัพบกจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www2.army2.mi.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

 

 

 

 

 

 

(พลตรีปราโมทย นาคจันทึก)

รองแมทัพภาคที่ ๒ ทําการแทน

แมทัพภาคที่ ๒
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หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


