
 
 
 
 
 

       ประกาศมณฑลทหารบกท่ี ๓๕ 
     เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
   ของ มณฑลทหารบกท่ี ๓๕ และหน่วยในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) 

------------------------------------------ 
   ด้วย กองทัพบก ( มณฑลทหารบกที่ ๓๕ ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมแซม
อาคาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ของ มณฑลทหารบกที่ ๓๕ และหน่วยในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding ) ราคากลางของงานในการประกวดราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 
๙,๕๒๓,๐๐๐.- บาท ( เก้าล้านห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน )  

    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้.-  
  ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างท างานที่ประกวดราคาจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๗๐๐,๐๐๐.- บาท ( สี่ล้านเจ็ดแสน –
บาทถ้วน )  
  ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
  ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอให้แก่ มณฑลทหารบกที่ ๓๕ ณ วันประกาศ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
  ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
  ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ 
ห้ามท าสัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด  
  ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
  ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Government Procurement : e- GP ) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
  ๘. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา 
อย่างน้อย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และต้องมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา 
และหรือส าเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบส าหรับค่าจ้างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
  ๙. ผู้เสนอราคาต้องมีช่างสาขาไฟฟ้าภายในอาคาร อย่างน้อย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรอง 
ความรู้ความสามารถตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และต้องมีบัตรประกันสังคม      
กับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และหรือส าเนาใบเสร็จแสดงการส่งเงินสมทบส าหรับค่าจ้างเดือน กรกฎาคม   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
 

 /๑๐. ผู้เสนอราคา... 
 

    ( ส ำเนำ ) 
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   ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตาม ประกาศคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล 
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้.-  
       ๑๐.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ( ผู้เสนอราคา ) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น  
ผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน า 
หนังสือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ( บช.๑ ) มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า และ 
แสดงบัญชีรายการรับจ่าย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ 
และฉบับที่แก้ไขเพ่ิมเติม ทั้งนี้ มณฑลทหารบกที่ ๓๕ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคล หรือนิติบุคคล
ซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ าย หรือ แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในส่วนสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
ตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องและมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว  
        ๑๐.๒ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี 
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
  ๑๑. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางการปฏิบัติในการ  
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ 
ว ๒๔๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๔๓ ดังนี้.-  
            ๑๑.๑ กรณีกิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า    
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร 
ประกวดราคาส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้า
ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้  
       ๑๑.๒ กรณีกิจการร่วมค้า ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล     
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสาร 
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้ 
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับ มณฑลทหารบกที่ ๓๕ และแสดง
หลักฐาน ดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น 
สามารถใช้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้  
    ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า ที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)   

   ก าหนดยื่นข้อเสนอ และใบเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์      
ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.  
 
     
 
 
 
 

/ผู้สนใจ... 
 



- ๓ - 
 
 
  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดย สามารถโหลดเอกสารผ่านทาง  
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์/ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคา  
ชุดละ ๕,๐๐๐.- บาท ( ห้าพันบาทถ้วน ) ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และช าระเงิน 
ผ่านทางธนาคารกรุงไทย จ ากัด ( มหาชน ) สาขาอุตรดิตถ์ ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ ๕๑๐ - ๖ - ๐๔๒๖๕ - ๘ 
ในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.army3.rta.mi.th/ หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ - ๕๕๔๒ - ๘๑๑๙ ต่อ ๗๖๔๒๕ ในวัน  
และเวลาราชการ  

  อนึ่ง กำรด ำเนินกำรจ้ำงในครั้งนี้  มณฑลทหำรบกที่ ๓๕ ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมำณหรือ    
เงินอ่ืนใด เพ่ือใช้ในกำรด ำเนินงำนดังกล่ำว 
 
      ประกำศ    ณ    วันที่    ๒๒    สิงหำคม    พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
         พลตรี   ทวีศักดิ์    วนิิจสร 

       ( ทวีศักดิ์    วินิจสร ) 
                ผู้บัญชำกำรมณฑลทหำรบกท่ี ๓๕ 
 
 
 
แผนกพลำธิกำร 
โทร. ๐ ๕๕๔๒ ๘๑๑๙ ต่อ ๗๖๔๒๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร.อ.สัณห์ศิษฏ์   เหมือนมี ร่ำง/ตรวจ ส.ค. ๖๐ 
จ.ส.อ.สิทธิพงษ์   ทองศรี พิมพ์/ทำน ส.ค. ๖๐ 
พ.อ.   ตรวจ  ส.ค. ๖๐ 
พ.อ.   ตรวจ  ส.ค. ๖๐ 

พ.อ.   ตรวจ  ส.ค. ๖๐ 
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