( สำเนำ )
ประกำศกรมอุตุนิยมวิทยำ
เรื่อง ประกวดรำคำซือ้ ซือ้ รถบรรทุก(ดีเซล)ขนำด ๑ ตัน ปริมำตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่ ำ ๒๔๐๐ ซีซี
ขับเคลื่อน ๒ ล้ อ ที่สถำนีอุตุนิยมวิทยำกำแพงเพชร จำนวน ๑ คัน ด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
กรมอุตนุ ิยมวิทยา มีความประสงค์จะประกวดราคาซื ้อซื ้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒๔๐๐ ซีซี ขับเคลื่อน ๒ ล้ อ ที่สถานีอตุ นุ ิยมวิทยากาแพงเพชร จานวน ๑ คัน ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื ้อในการประกวดราคาครัง้ นี ้ เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น ๗๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี ้
ยานพาหนะหรื อรถยนต์
จานวน
๑
คัน
(๒๕.๑๐.๑๕.๐๓ )
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรื อทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื ้อด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่กรมอุตนุ ิยมวิทยา ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้ อเสนอซึง่ ได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่า นบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่ มีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.cmmet.tmd.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th
หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๗๑๑๔๗๐ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กรมอุตนุ ิยมวิทยา ผ่านทางอีเมล์ s48380@metnet.tmd.go.th หรื อช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายใน
วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกรมอุตนุ ิยมวิทยาจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.cmmet.tmd.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
เชิดชัย วารสิทธิ์
(นายเชิดชัย วารสิทธิ์)
ผู้อานวยการสถานีอตุ นุ ิยมวิทยากาแพงเพชร ปฏิบตั ริ าชการ
แทนอธิบดีกรมอุตนุ ิยมวิทยา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
นพดล หนึง่ น ้าใจ
(นายนพดล หนึง่ น ้าใจ)
หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
โดย นายนพดล หนึง่ น ้าใจ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่

