( สําเนา )
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางกอสรางตึกแถวนายรอย ของ โรงพยาบาลคายกาวิละ ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ มีความประสงคจะประกวดราคาจางกอสรางกอสราง
ตึกแถวนายรอย ของ โรงพยาบาลคายกาวิละ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลาง
ของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๓๕๙,๕๐๐.๐๐ บาท (สิบแปดลานสามแสน
หาหมื่นเกาพันหารอยบาทถวน)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ไมเกิน ๕ ปในวงเงินไมนอยกวา ๙,๑๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน) และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่ องทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓ เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงือ่ นไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
"กิจการรวมคา"
สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงาน
กอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคา ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย

หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอม
การยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถ
ใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียน เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑)
๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต
การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๕. ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรควบคุมงาน และคุณวุฒิไมต่ํากวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรม
โยธาอยางนอย ๑ คน โดยมีหนังสือรับรองจากสภาวิศวกร และตองมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่
เสนอราคา และหรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน เมษายน ๒๕๖๑, ผูเสนอราคา
ตองมีชางสาขาไฟฟาภายในอาคารอยางนอย ๒ คน โดยมีหนังสือรับรองความรูความสามารถตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน และตองมีบัตรประกันสังคมกับทางนิติบุคคลที่เสนอราคา และ
หรือสําเนาใบเสร็จแสดงการสงเงินสมทบสําหรับคาจางเดือน เมษายน ๒๕๖๑
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐
บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ ผานทางอีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ
ชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาค
ที่ ๓ จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแมทัพภาคที่ ๓ ทําการแทน
แมทัพภาคที่ ๓
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสาร
สวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซอื้ เอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกตอง
ยงยุทธ คุมแพทย
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)
นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๑๑๕/๒๕๖๑

