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( สําเนา )
ประกาศกรมป่ าไม้
เรือง ประกวดราคาซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ
กําลังเครืองยนต์สูงสุดไม่ตากว่
ํ า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB)
จํานวน ๑๓๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กรมป่ าไม้ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่
ตํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์สงู สุดไม่ตากว่
ํ า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลือน ๔ ล้อ แบบมีชอ่ งว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB) จํานวน ๑๓๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือในการ
ประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทังสิน ๑๑๑,๐๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงร้อยสิบเอ็ดล้านแปดหมืนหกพันบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน
จํานวน
๑๓๔
คัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตากว่
ํ า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครืองยนต์
สูงสุดไม่ตากว่
ํ า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับ
เคลือน ๔ ล้อ แบบมีชอ่ งว่างด้านหลัง
คนขับ (CAB)
ผูย้ ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผูท้ ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ในบัญชีรายชือผูท้ ิงงานและได้แจ้งเวียนชือให้เป็ นผูท้ ิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผูท้ ิงงานเป็ นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอาํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล ผูม้ ีอาชีพให้ขายพัสดุทีประกวดราคาซือด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ืนข้อเสนอรายอืนทีเข้ายืนข้อเสนอให้แก่กรมป่ าไม้ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
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๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิหรือความคุม้ กัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ืนข้อ
เสนอได้มีคาํ สังให้สละเอกสิทธิความคุม้ กันเช่นว่านัน
๑๐. ผูย้ ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูผ้ ลิตหรือผูจ้ ดั จําหน่ายรถยนต์ยีห้อทีเสนอราคาในประเทศไทย
กรณีเป็ นผูแ้ ทนจําหน่ายจะต้องได้รบั การแต่งตังโดยตรงจากผูผ้ ลิตรถยนต์ยีห้อทีประกวดราคาซือด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
ผูย้ ืนข้อเสนอต้องยืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูส้ นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.forest.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ต่อ ๕๖๘๐ หรือ ๕๐๕๐ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอรรถพล เจริญชันษา)
อธิบดีกรมป่ าไม้

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้อง
สุ ชาดา เกษรเกิด
(นางสาวสุ ชาดา เกษรเกิด)
นักวิชาการพัสดุ
ประกาศขึนเว็บวันที ๑ เมษายน ๒๕๖๓
โดย นางสาวสุ ชาดา เกษรเกิด นักวิชาการพัสดุ

file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Rar$EXa0.797/annoudoc_0901200000_63017114939.html

2/2

