( สำเนำ )
ประกำศมณฑลทหำรบกที่ ๔๒
เรื่อง ประกวดรำคำจ้ ำงก่ อสร้ ำงเครื่ องช่ วยฝึ ก สำหรั บหลักสูตรส่ งทำงอำกำศ ของ ค่ ำยสมันตรั ฐบุรินทร์
จังหวัดสตูล ด้ วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มณฑลทหารบกที่ ๔๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างเครื่องช่วยฝึ ก สาหรับหลักสูตรส่ง
ทางอากาศ ของ ค่ายสมันตรัฐบุรินทร์ จังหวัดสตูล ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๖,๕๓๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หกล้ านห้ าแสนสามหมื่นสาม
พันสามร้ อยบาทถ้ วน)
ผู้ยื่นข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ อยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึง่ ถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิติบุคคลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้ อเสนอราคารายอื่นที่เข้ ายื่นข้ อเสนอให้ แก่มณฑลทหารบกที่
๔๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็ นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างในวงเงินไม่
น้ อยกว่า ๓,๒๖๖,๖๕๐.๐๐ บาท (สามล้ านสองแสนหกหมื่นหกพันหกร้ อยห้ าสิบบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ น
คู่สญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนที่มณฑลทหารบกที่ ๔๒เชื่อถือ

ผู้ยื่นข้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่เข้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ นิติบคุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เข้ าร่วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ า
ได้ มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ าเสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นข้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างของผู้เข้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างของกิจการร่วมค้ าที่ยื่นข้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ผู้ยื่นข้ อเสนอต้ องยื่นข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื ้อเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่าน
ทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่
้ วนั ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ถึง
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้
ภายหลังจากชาระเงินเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.mtb๔๒.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๔-๕๘๖-๖๖๙,๗๑ ต่อ ๔๔๓๒๑ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายัง มณฑลทหารบกที่ ๔๒ ผ่านทางอีเมล์ borworn_mun@rta.mi.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ภายในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมณฑลทหารบกที่ ๔๒จะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
www.mtb42.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒

วรพล วรพันธ์
(พลตรีวรพล วรพันธ์)
ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๒

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ซื ้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
บวร มุ่งภู่กลาง
(พันโทบวร มุ่งภู่กลาง)
พลา มทบ.42
ประกาศขึ ้นเว็บวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒
โดย พันโทบวร มุ่งภู่กลาง พลา มทบ.42
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ B.๕/๒๕๖๒

