ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้างปรับปรุ งอาคารและสิ่งปลูกสร้าง
โครงการปรับปรุ งและพัฒนา กองทัพภาคที่ ๓ และ หน่วยขึน้ ตรง ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ของ
กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
----------------------------------------------------------------------------

กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกลุม่ งบงานโครงการ
ก่อสร้างปรับปรุงอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โครงการปรับปรุงและพัฒนา กองทัพภาคที่ ๓ และ หน่วยขึน้ ตรง
ประจาปี งบประมาณ ๒๕๖๔ ของ กองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้ นีเ้ ป็ นเงินทัง้ สิน้ ๑๔,๔๓๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่
ล้านสี่แสนสามหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
ผูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วั คราว
เนื่องจากเป็ นผูท้ ่ีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบที่รฐั มนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ งิ ้ งานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็ นผูท้ งิ ้ งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุ คลที่ผทู้ งิ ้ งานเป็ นหุน้ ส่วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิตบิ คุ คลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ ่ืนข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก โดย
กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ ่ืน
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านัน้
๑๐. ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๗,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เชื่อถือ

๑๑. ผูย้ ่ืนข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี ้
กรณีท่ีขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การกาหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผูเ้ ข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีท่ีขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านัน้ ต้อง
ใช้ผลงานของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนข้อเสนอ
กรณีท่ีขอ้ ตกลงฯ กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็ นผูป้ ระกอบการที่ขนึ ้ ทะเบียนไว้กบั กรมบัญชีกลาง ในส่วนของผูเ้ ข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผเู้ ข้าร่วมค้าหลักจะเป็ น
ผูป้ ระกอบการที่ขนึ ้ ทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กบั กรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
สาหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กาหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดเป็ นผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก ผูเ้ ข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผูย้ ่ืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอซือ้ เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตัง้ แต่วนั ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ครัง้ นี ้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาล จะต้องไม่ถือเป็ นข้อผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

(พลตรีอกุ ฤษฎ์ นุตคาแหง)
รองแม่ทพั ภาคที่ ๓ ทาการแทน
แม่ทพั ภาคที่ ๓
แผนกพลาธิการ
หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ตงั้ แต่วนั ที่ซือ้ เอกสารจนถึงวันเสนอราคา

