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( สําเนา )
ประกาศกรมชางโยธาทหารอากาศ

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงกระเบ้ืองหลังคาพรอมรางระบายน้ําฝนรอบอาคารหมายเลข ๒๔๑๔,

๒๔๑๗, ๒๔๑๘, ๒๔๒๑, ๒๔๒๗, ๒๔๓๐, ๒๔๓๑ และ ๒๔๓๔ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมชางโยธาทหารอากาศ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางปรับปรุงกระเบื้องหลังคาพรอม

รางระบายนํ้าฝนรอบอาคารหมายเลข ๒๔๑๔, ๒๔๑๗, ๒๔๑๘, ๒๔๒๑, ๒๔๒๗, ๒๔๓๐, ๒๔๓๑ และ ๒๔๓๔ ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น

๑๖,๗๕๖,๘๐๐.๐๐ บาท (สิบหกลานเจ็ดแสนหาหมื่นหกพันแปดรอยบาทถวน)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                   ๑.   มีความสามารถตามกฎหมาย

                   ๒.   ไมเปนบุคคลลมละลาย

                   ๓.   ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                   ๔.   ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ

ไวช่ัวคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบ

ท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                   ๕.   ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวย

งานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

                   ๖.   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                   ๗.   เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                   ๘.   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก

กรมชางโยธาทหารอากาศ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ

แขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้      

                   ๙.   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืน

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น

                  ๑๐.   ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานเปนสัญญาเดียวโดยมีผลงานกอสรางประเภทงาน

อาคาร ในวงเงินไมนอยกวา ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีลานสี่แสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ

หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ (ยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับแตวันสงมอบงานจนถึงวันที่ยื่นขอ

เสนอ)

                         ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคารูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                         (๑)  กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบ

ถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
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กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                         (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ

นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา

เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา

รายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาว

มาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใช

ผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

                         ทั้งน้ี “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

                   ๑๑.   หนังสือรับรองผลงานของหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ จะตองผานการตรวจสอบพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของ กรมชางโยธาทหารอากาศ วามีความนาเชื่อถือเพียงใด โดยใหนําผล

งานภาคเอกชนมายื่นใหตรวจสอบกอน หรือภายในวันซื้อแบบและรายการ

                    ๑๒.  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง        

                    ๑๓.  ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคา จํานวน ๘๓๗,๘๔๐ บาท (แปดแสนสามหมื่น

เจ็ดพันแปดรอยสี่สิบบาทถวน) พรอมกับการเสนอราคา

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท ผาน

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

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

หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๒๕๓๔-๕๓๐๙ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมชางโยธาทหารอากาศ ผานทางอีเมล procurement_civil@rtaf.mi.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด

ภายในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกรมชางโยธาทหารอากาศจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต

www.civil.rtaf.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ 

                    กรมชางโยธาทหารอากาศ ยังไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อใชในการดําเนินการประกวดราคาจาง

ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ในครั้งน้ี ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสหากไมไดรับอนุมัติ

เงินงบประมาณ
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

 

  เรืองวิทย ศรีนวลนัด 
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สําเนาถูกตอง
 

ปรีดา งามเจริญ

(นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ปรีดา งามเจริญ)

 ผูอํานวยการกองพัสดุชางโยธา กรมชางโยธา

ทหารอากาศ

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

 โดย นาวาอากาศเอก(พิเศษ)ปรีดา งามเจริญ ผูอํานวยการกองพัสดุชางโยธา กรมชางโยธาทหาร

อากาศ

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี ๕๐/๒๕๖๓

 

 

 

 

(พลอากาศตรีเรืองวิทย ศรีนวลนัด)

เจากรมชางโยธาทหารอากาศ

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 


