
( ส าเนา ) 

ประกาศ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถและเสาธง ของ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ และ กองพันซ่อมบ ารุงที่ ๒๓ 
กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                                                         ........................................... 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงรถและเสาธง ของ 
กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ และ กองพันซ่อมบ ารุงที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ จังหวัดพิษณุโลก  
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคท่ี ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างไม่เกิน ๕ 
ป ีในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ เชื่อถือ 
 
 



                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                   ๑๔. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา อย่าง
น้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือ
ส าเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบส าหรับค่าจ้างเดือน มกราคม ๒๕๖๒ ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายใน
อาคารอย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคาและหรือส าเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบส าหรับ
ค่าจ้างเดอืน มกราคม ๒๕๖๒ 

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
 
 



                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ ผ่านทางอีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามท่ี
กรมบัญชีกลางก าหนดภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต ์http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๒ 

                อนึ่ง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคท่ี ๓ ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ หรือเงินอ่ืนใด 
เพ่ือใช้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว 

 
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 

  

  

  

  

  

  
 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์  

(พลตรีณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์) 

รองแม่ทัพภาคท่ี ๓ ท าการแทน 

แม่ทัพภาคท่ี ๓ 

  
 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

  

ยงยุทธ คุ้มแพทย์ 
 

(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์) 
 

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 
 

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๗๕/๒๕๖๒ 

 


