( สาเนา )
ประกาศกองทัพบก
เรื่ อง สอบราคาซื้อชิ้นส่ วนซ่ อมยุทโธปกรณ์ งานโครงการเพิม่ เติมประสิ ทธิภาพการระบายนา้
คลองเมม ตาบลท่ าช้ าง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จานวน ๖๙ (หกสิ บเก้า) รายการ
กองทัพบกมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้ อชิ้นส่ วนซ่อมยุทโธปกรณ์ งานโครงการเพิ่มเติม
ประสิ ทธิ ภาพการระบายน้ าคลองเมม ตาบลท่าช้าง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุ โลก จานวน ๖๙ (หก
สิ บเก้า) รายการ ตามรายการ ดังนี้
ชิ้นส่ วนซ่อมยุทโธปกรณ์ งานโครงการ
เพิ่มเติมประสิ ทธิ ภาพการระบายน้ าคลองเมม ตาบล
จานวน
๑ งาน
ท่าช้าง อาเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก จานวน
69 (หกสิ บเก้า) รายการ
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นผูม้ ีอาชี พขายพัสดุที่สอบราคาซื้ อและต ้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงิน
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ไม่น ้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห ้าแสนบาทถ ้วน) และเป็ นผลงาน ทีเ่ ป็ นคูส
่ ญ
่ ถือ
ตามกฎหมายว่าด ้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท ้องถิน
่ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนทีก
่ องทัพภาคที่ ๓ เชือ

๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสัง่ ให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. เป็ นผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อของกองทัพบก
๕. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กองทัพภาค
ที่ 3 ณ วันประกาศสอบราคา หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรมในการสอบราคาซื้ อครั้งนี้
ั ญาต ้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู ้ไม่แสดง
๖. บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ะเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
บัญชรี ายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชรี ายรับรายจ่ายไม่ถก
ู ต ้องครบถ ้วนในสาระสาคัญ และ
ื แสดงบัญชรี ายรับรายจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวันยืน
ต ้องนาหนังสอ
่ เอกสารประกวดราคา
์
ด ้วยวิธก
ี ารทางอิเล็กทรอนิกส ตามประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรือ
่ ง หลักเกณฑ์ และวิธก
ี ารจัดทา และแสดงบัญชรี ายรับรายจ่ายของโครงการที่
ั ญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับทีแ
บุคคล หรือนิตบ
ิ ค
ุ คล เป็ นคูส
่ ญ
่ ก ้ไข
เพิม
่ เติม
ั ญากับหน่วยงานของรัฐซงึ่ ได ้
๗. บุคคลหรือนิตบ
ิ ค
ุ คลทีจ
่ ะเข ้าเป็ นคูส
่ ญ
ื้ จัดจ ้างด ้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์ (e-Government Procurement :e-GP)
ดาเนินการจัดซอ
์ องกรมบัญชก
ี ลางทีเ่ ว็บไซต์ศน
ื้ จัดจ ้าง
ต ้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสข
ู ย์ข ้อมูลจัดซอ
ภาครัฐ
ั ญาต ้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชธี นาคาร เว ้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละ
๘. คูส
่ ญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได ้
ครัง้ ซงึ่ มีมล
ู ค่าไม่เกินสามหมืน
่ บาทคูส
่ ญ

กาหนดยืน่ ซองสอบราคา ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓/ฝ่ ายจัดซื้ อ/จ้างฯ ค่ายสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก และกาหนดเปิ ดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป
ผูส้ นใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้ อ ได้ที่ แผนกพลาธิการกองทัพภาคที่ ๓/ฝ่ ายจัดซื้ อ/จ้างฯ
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อาเภอเมือง จังหวัดพิษณุ โลก ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th/และ http://www.gprocurement.or.th) หรื อสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕-๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๖๐

(พลตรี สมพงษ์ แจ้งจารัส)
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