( สําเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓
เรื อง ประกวดราคาจ้ างก่ อสร้ างก่ อสร้ างโรงรถของกรมทหารม้ าที ๒ ค่ ายพิชัยดาบหัก จังหวัด
อุตรดิตถ์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างก่อสร้ าง
โรงรถของกรมทหารม้ าที ๒ ค่ายพิชยั ดาบหัก จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครังนีเป็ นเงิน
ทังสิน ๖,๙๕๗,๙๐๐.๐๐ บาท (หกล้ านเก้ าแสนห้ าหมืนเจ็ดพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน)
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชัวคราวเนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบที
รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทงงานและได้
ิ
แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทงงาน
ิ
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้ทงงานเป็
ิ
น
หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและ
การบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอราคารายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอัน
เป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาล
ของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง
ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้ านสีแสนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที
เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกองทัพบก โดย กองทัพภาคที
๓ เชือถือ
ผู้ยืนข้ อเสนอทีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัตดิ งั นี
(๑) กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมี

คุณสมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วนคุณสมบัตดิ ้ านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนําผลงาน
ก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทีเข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทีกิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลที
เข้ าร่วมค้ าทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเงือนไขทีกําหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ใน
กรณีทีกิจการร่วมค้ าได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกําหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ าราย
ใดรายหนึงเป็ นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้ อมการยืนข้ อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ า
นันสามารถใช้ ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าทียืน
ข้ อเสนอได้
ทังนี "กิจการร่วมค้ าทีจดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าทีจด
ทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๔. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๕. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (สําเนา บช.
๑), ผู้เสนอราคาต้ องมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ตํากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอย่า
น้ อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้ องมีบตั รประกันสังคมกับทางนิตบิ คุ คลทีเสนอ
ราคา และสําเนาใบเสร็ จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้ างเดือน มกราคม ๒๕๖๑, ผู้เสนอราคาต้ องมี
ช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้ อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย
ว่าด้ วยการส่งเสริ มการพัฒนาฝี มือแรงงาน และต้ องมีบตั รประกันสังคมกับทางนิตบิ คุ คลทีเสนอราคา
และสําเนาใบเสร็ จแสดงการส่งเงินสมทบสําหรับค่าจ้ างเดือน มกราคม ๒๕๖๑
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐

บาท ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วนั ที ๙
มีนาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐ
ด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลังจากชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อ
ช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที ๓จะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแม่ทพั ภาคที ๓ ทําการแทน
แม่ทพั ภาคที ๓

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และ
เอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ทีซือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3
ประกาศขึนเว็บวันที ๙ มีนาคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๑๐๐/๒๕๖๑

