ปก. เลขที่ /๒๕๖๔
หนา ๑ ของ ๒ หนา

ประกาศกองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบก

เรื่อง ประกวดราคาจางผลิตเสื้อยืดคอรูปตัววี (สีกากีแกมเขียว)
(พิมพตรากองทัพบก และพิมพขอความกองทัพบกดวยสีขาว) จํานวน ๑ รายการ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบกมีความประสงคจะประกวดราคาจางผลิตเสื้อยืดคอรูปตัววี
(สีก ากีแ กมเขีย ว) (พิม พต รากองทัพ บก และพิม พขอ ความกองทัพ บกดว ยสีข าว) จํา นวน ๑ รายการ
ดว ยวิธีป ระกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส (e-bidding) ราคากลางของงานจา งในการประกวดราคาครั ้ง นี้
เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๕๖๗,๘๐๐.-บาท (หนึ่งลานหาแสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดรอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับ หนว ยงานของรัฐ
ไว ชั่ วคราวเนื่ องจากเป น ผู ที่ ไม ผ านเกณฑ การประเมิน ผลการปฏิ บั ติงานของผู ประกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร ใ นระบบเครื อ ข า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการผูจัดการผูบริหารผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กองทัพบก
โดย กรมพลาธิการทหารบกณวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูย ื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองไดรับอนุญาตการประกอบกิจการโรงงาน ตามพระราชบัญญัติโรงงาน
พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม

ปก. เลขที่ /๒๕๖๔
หนา ๒ ของ ๒ หนา
๑๒ ผู ยื่ นข อเสนอที่ ยื่ นข อเสนอในรู ปแบบของ “กิ จการร วมค า” หมายความว ากิ จการที่ มี
ข อตกลงระหว า งผู เ ข า ร ว มค า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรว า จะดํ า เนิ น การร ว มกั น เป น ทางการค า หรื อ หากํ า ไร
ระหว า งบริ ษัท กั บบริ ษัท บริ ษั ทกั บ ห า งหุ น ส ว นนิ ติ บุ คคล ห า งหุ น สว นนิ ติ บุ คคลกั บ ห างหุ น ส ว นนิ ติ บุ ค คล
หรื อระหว างบริ ษัทและ/หรื อห างหุ นส วนนิติบุคคลกับบุคคลธรรมดา คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล หางหุนสวน
สามั ญนิ ติ บุ คคลอื่ น หรื อนิ ติ บุ คคลที่ ตั้ งขึ้ นตามกฎหมายของต างประเทศโดยข อตกลงนั้ น อาจกํ าหนดให มี
ผูเขารวมคาหลักก็ได โดยกิจการรวมคาที่จะเขายื่นขอเสนอตองปฏิบัติดังนี้
(๑) กรณี ที่ ข อตกลงระหว างผู เข าร วมค า กํ าหนดให ผู เข าร วมค ารายใดรายหนึ่ งเป น
ผูเขารวมคาหลั ก ข อตกลงฯ จะตองมีการกํ าหนดสัดส วนหน าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่ งของ
หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลักมากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย
(๒) กรณี ที่ ข อตกลงระหว างผู เข าร วมค า กํ าหนดให ผู เข าร วมค ารายใดรายหนึ่ งเป น
ผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคา
ที่ยื่นขอเสนอ
สํ าหรั บข อตกลงระหว างผู เข าร วมค า ที่ ไม ได กํ าหนดให ผู เข าร วมค ารายใดเป น
ผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารเชิญชวน
(๓) กรณีท่ีขอตกลงระหวางผูเขารวมคา กําหนดใหมีการมอบหมายผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา การยื่นขอเสนอดังกลาวไมตองมีหนังสือมอบอํานาจ
สําหรับกรณีที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูยื่นขอเสนอ ผูเขารวมคาทุกราย
จะตองลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอํานาจใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูยื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคา
(๔) ใหผูเขารวมคาที่ไดรับมอบหมายหรือมอบอํานาจตาม (๓) ดําเนินการดาวนโหลด
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จึงจะมีสิทธิในการเขายื่นขอเสนอในนามกิจการรวมคาได
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที.่ ....๑๘.....มิถุนายน........พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.qmrta.netหรือwww.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐–๒๕๘๙–๖๖๗๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
พลโท กิตติชัย วงศหาญ
(กิตติชัย วงศหาญ)
เจากรมพลาธิการทหารบก

