
( ส ำเนำ ) 

ประกำศ กองทัพบก โดย กองทัพภำคท่ี ๓  
เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงซ่อมปรับปรุงอำคำรห้องแถวนำยสิบ ๑๐ ครอบครัว ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๒ เพ่ิมเติม ของ กองพันทหำรช่ำงท่ี ๔ กองพลทหำรรำบท่ี ๔ ด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

------------------------------------------- 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมปรบัปรุง
อาคารห้องแถวนายสิบ ๑๐ ครอบครัว ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพิ่มเติม ของ กองพันทหารช่างที่ ๔ 
กองพลทหารราบที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนีเ้ป็นเงินทัง้สิ้น ๔,๐๙๘,๑๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้
ช่ัวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผูจ้ัดการ กรรมการผูจ้ัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมม่ีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผูม้ีอาชีพรบัจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ไม่เกิน ๕ ปีในวงเงินไม่นอ้ยกว่า ๒,๐๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ป็น
คู่สัญญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรฐั หรือหน่วยงานเอกชนที่กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ เช่ือถือ 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี ้
                     (๑) กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเปน็นิติบุคคลใหม่ กจิการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กจิการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 
 
 



                     (๒) กรณีที่กจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กจิการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดใหผู้้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผูร้บัผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ กจิการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกจิการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๒. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานและคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธา อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกรและต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่
เสนอราคาและหรือส าเนาใบเสรจ็แสดงการส่งเงินสมทบส าหรบัค่าจ้างเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ผูเ้สนอราคา
ต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคารอย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมอืแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคมกบัทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และ
หรือส าเนาใบเสรจ็แสดงการส่งเงินสมทบส าหรับค่าจ้างเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ 
บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ได้ภายหลงัจากช าระเงินเป็นที่เรยีบร้อยแล้วจนถึงกอ่นวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ ผ่านทางอเีมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ช่องทางตามที่กรมบญัชีกลางก าหนดภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓จะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒  
                    อนึ่ง การประกวดราคาจ้างซ่อมปรบัปรุงฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ ยังไม่ได้รับอนมุัติ
งบประมาณ  หรอืเงินอื่นใด เพื่อใช้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว 
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 

  
  
  
  
  
  

 

ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์  
(พลตรีณัฐวุฒ ิชุณหะนันทน์) 

รองแมท่ัพภาคที่ ๓ ท าการแทน 
แม่ทัพภาคที่ ๓ 

  
 

  



หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

 

ส าเนาถูกต้อง  
  

ยงยุทธ คุ้มแพทย ์  
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๐๗/๒๕๖๒ 

 


