
( สาํเนา ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที� ๓ 

เรื�อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมเรือนแถวนายทหารประทวน ประจาํปี

งบประมาณ ๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที� ๓๕ และหน่วยในพื �นที�จังหวัดอุตรดติถ์ ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการซอ่มเรือนแถวนายทหารประทวน ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของมณฑลทหารบกที� 

๓๕ และหนว่ยในพื �นที�จงัหวดัอตุรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา

กลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั �งนี �เป็นเงินทั �งสิ �น ๑๕,๕๘๕,๙๐๐.๐๐ บาท (สิบ

ห้าล้านห้าแสนแปดหมื�นห้าพนัเก้าร้อยบาทถ้วน) 

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงาน

ของรัฐไว้ชั�วคราวเนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้

ทิ �งงานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติ

บคุคลที�ผู้ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงาน

ในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดั

จ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอ

ให้แกก่องทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็น

ผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแต่�

รัฐบาลของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิและความคุ้มกนัเชน่ว่านั �น�  

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้าง

ก่อสร้างไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๗,๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที�เป็น

คูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�กองทพับก โดย กองทพัภาคที� 



๓ เชื�อถือ 

                     ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี � 

                     (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมี

คณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ

ราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัิด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่ว

สามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�

เข้าประกวดราคาได้ 

                     (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติ

บคุคลที�เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสาร

ประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที�กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์

อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบั

หนว่ยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ

จดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ

ผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอได้ 

                     ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วม

ค้าที�จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

                 ๑๑. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ

กรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดง

บญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(บช.๑) 

                 ๑๔. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชี

ธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงิน

สดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๕. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดง

บญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

(บช.๑),วิศวกรควบคมุงาน และคณุวฒุิไมต่ํ�ากวา่ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาอยา่งน้อย ๑ 

คน โดยมีหนงัสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้องมีบตัรประกนัสงัคมกบัทางนิตบิคุคลที�เสนอ

ราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสง่เงินสมทบสําหรับคา่จ้างเดือน ตลุาคม ๒๕๖๐,ชา่ง

สาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนงัสือรับรองความรู้ความสามารถตาม

กฎหมาย 
 



                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร

ผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที�ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอ

ราคา  

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ่ 

๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน 

โปรดสอบถามมายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ผา่นทางอีเมล์ ◌ั◌ัั

yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนดภายในวนัที� ๒๓ 

พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓จะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทาง

เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ๖ ธนัวาคม 

๒๕๖๐  
  

  ประกาศ ณ วนัที� ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  
  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะคํา  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคํา) 

รองแมท่พัภาคที� ๓ ทําการแทน 

แมท่พัภาคที� ๓ 

  
  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที� ๑ 

และเอกสารสว่นที� ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที�ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 
  
 

สําเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 

3 
 

 ประกาศขึ �นเว็บวนัที� ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� ๕/๒๕๖๑ 



 
 
 
 
 
 
 
 


