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( สาํเนา )
ประกาศกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓

เรื�อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรับปรุงอาคารกองรักษาการณ์ หมายเลข ๑๘๕/๑๖ ของกรมทหาร

ม้าที� ๒ จงัหวัดอุตรดติถ์ ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซอ่มปรับปรุงอาคาร

กองรักษาการณ์ หมายเลข ๑๘๕/๑๖ ของกรมทหารม้าที� ๒ จงัหวดัอตุรดติถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั �งนี �เป็นเงินทั �งสิ �น ๒,๒๙๑,๕๐๐.๐๐ บาท (สอง

ล้านสองแสนเก้าหมื�นหนึ�งพนัห้าร้อยบาทถ้วน)

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี �

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงานของหนว่ย

งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ

กรรมการ  ผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กองทพับก โดย

กองทพัภาคที� ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการ

แขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ

เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�และความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 

 ไมน้่อยกวา่ ๑,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ�งล้านหนึ�งแสนสี�หมื�นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบั

หนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ

                     ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัดิงันี �

                     (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วน

ตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่น

คณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้
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                     (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่นิตบิคุคลแตล่ะนิตบิคุคลที�เข้าร่วมค้า

ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที�กิจการร่วมค้า

ได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกั

ในการเข้าเสนอราคากบัหนว่ยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัราย

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอได้

                     ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็น

นิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

                 ๑๑. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที�

๑๓ กนัยายน ๒๕๖๒ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น.

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผา่น

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตั �งแตว่นัที� ๕ กนัยายน ๒๕๖๒ ถงึ

วนัที� ๑๒ กนัยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภาย

หลงัจากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เวบ็ไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th

หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐ตอ่๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม

มายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ผา่นทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชอ่งทางตามที�กรม

บญัชีกลางกําหนดภายในวนัที� ๖ กนัยายน ๒๕๖๒ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ จะชี �แจงรายละเอียดดงั

กลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ๙ กนัยายน ๒๕๖๒ 

                   อนึ�ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั �งนี � กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ยงัไมไ่ด้รับอนมุตังิบประมาณ

หรือเงิน อื�นใดเพื�อใช้ดําเนินการตามประกาศประกวดราคาดงักลา่ว
 
 ประกาศ ณ วนัที� ๕ กนัยายน ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

จิรเดช กมลเพช็ร 

(พลตรีจิรเดช กมลเพช็ร)

รองแมท่พัภาคที� ๓ ทําการแทน

แมท่พัภาคที� ๓

 

 
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที�ซื �อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา
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สาํเนาถกูต้อง
 

ยงยทุธ คุ้มแพทย์

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๕ กนัยายน ๒๕๖๒

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3

 เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� ๒๐๐/๒๕๖๒


