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( สําเนา )
ประกาศกรมชางโยธาทหารอากาศ

เรื่อง ประกวดราคาจางจางซอมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ. ๓๐๐๐๓, ๓๐๐๐๔, ๓๐๐๐๕, ๓๐๐๐๗, ๓๐๐๑๐,

๓๐๐๑๕, ๓๐๐๑๙, ๓๐๐๒๐, ๓๐๐๒๔, ๓๐๐๒๘, ๓๐๖๗๑ และ ๓๐๖๗๒ ที่ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการ

บินแหงชาติ จํานวน ๑๒ เคร่ือง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมชางโยธาทหารอากาศ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางจางซอมเครื่องปรับอากาศ ชย.ทอ.

๓๐๐๐๓, ๓๐๐๐๔, ๓๐๐๐๕, ๓๐๐๐๗, ๓๐๐๑๐, ๓๐๐๑๕, ๓๐๐๑๙, ๓๐๐๒๐, ๓๐๐๒๔, ๓๐๐๒๘, ๓๐๖๗๑ และ

๓๐๖๗๒ ที่ พิพิธภัณฑกองทัพอากาศและการบินแหงชาติ จํานวน ๑๒ เครื่อง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ราคากลางของงานจางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งส้ิน ๓,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานสองแสน

บาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                   ๑.    มีความสามารถตามกฎหมาย

                   ๒.   ไมเปนบุคคลลมละลาย

                   ๓.   ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                   ๔.   ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                   ๕.   ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวย

งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

                   ๖.   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                   ๗.   เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                   ๘.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก กรมชางโยธาทหาร

อากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง

เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้

                   ๙.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

 

                   ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานเปนสัญญาเดียว โดยมีผลงานเปนผลงาน

ซอมหรือติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ที่มีขนาดตอเนื่องไมนอยกวากึ่งหนึ่งของเครื่องปรับอากาศขนาดทําความเย็นใหญ

ท่ีสุดในงานที่จะซอมในวงเงินไมนอยกวา ๑,๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนบาทถวน) และเปนผลงาน

ท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ (ยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับแตวันสงมอบ

งานจนถึงวันที่ยื่นขอเสนอ)
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                         ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคารูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                             (๑)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติ

ครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา”

สวนคุณสมบัติดานผลงานซอม กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานซอมของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

ซอมของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                              (๒)  กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา

รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวม

คาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักใน

การเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัด

ซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานซอมของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานซอม

ของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

                         ทั้งน้ี “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                   ๑๑. หนังสือรับรองผลงานของหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ จะตองผานการตรวจสอบพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของ กรมชางโยธาทหารอากาศ วามีความนาเชื่อถือเพียงใด โดยใหนําผล

งานภาคเอกชนมายื่นใหตรวจสอบกอน หรือภายในวันซื้อแบบและรายการ

                   ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

                   ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๔

ธันวาคม ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.civil.rtaf.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๕๓๔-๕๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ

 
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

เรืองวิทย ศรีนวลนัด 

(พลอากาศตรีเรืองวิทย ศรีนวลนัด)

เจากรมชางโยธาทหารอากาศ
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สําเนาถูกตอง
 

ปรีดา งามเจริญ

(นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ปรีดา งามเจริญ)

 ผูอํานวยการกองพัสดุชางโยธา กรมชางโยธา

ทหารอากาศ

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

 โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ปรีดา งามเจริญ ผูอํานวยการกองพัสดุชางโยธา กรมชางโยธาทหาร

อากาศ

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๑๒/๒๕๖๓

   

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 


