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( ��าเนา )
ประกาศมณฑลทหารบกท�� ๔๒
เร�� อง ประกวดราคา�� าง�� อมปร� บปร� งแฟลตนายทหารประทวน�� ๓๒ ครอบคร� ว
อาคารหมายเลข ๒๘/๓๓ กรมทหารราบท�� ๕ ด� วยว���ประกวดราคา
ด� วยว���ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�ก�� (e-bidding)
มณฑลทหารบกท�� ๔๒ ม�ความประสงค�จะประกวดราคาจ� างซ�อมปร�บปร�งแฟลตนายทหารประทวนจ�
๓๒ ครอบคร�ว อาคารหมายเลข ๒๘/๓๓ ของ กรมทหารราบท�� ๕ ด� วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�(-bidding)
ราคากลางของงานก�อสร� างในการประกวดราคาคร�ง� น� �เป� นเง�นท�งส�
� �น ๕,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (ห� าล� านสองแสนบาท
ถ� วน)
ผ��ย�นข� อเสนอจะต� องม�คณ
� สมบ�ต� ด�งต�อไปน� �
๑. ม�ความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม�เป� นบ�คคลล� มละลาย
๓. ไม�อย�ร� ะหว�างเล�กก�จการ
๔. ไม�เป� นบ�คคลซ�ง� อย�ร� ะหว�างถ�กระง�บการย��นข� อเสนอหร� อท�าส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว� ชว� คราว
เน��องจากเป� นผ��ท�ไม�ผา� นเกณฑ�การประเม�นผลการป��บต� ง� านของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร�ฐมนตร� วา� การ
กระทรวงการคล�งก�าหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร� อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง
๕. ไม�เป� นบ�คคลซ�ง� ถ�กระบ�ช�อไว� ในบ�ญช�รายช��อผ��ท� �งงานและได� แจ� งเว�ยนช��อให� เป� นผ��ท� �งงานของหน�วย
งานของร�ฐในระบบเคร� อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ�ง� รวมถ�งน�ตบ� ค� คลท��ผ� ท� �งงานเป� นห��นส�วนผ��จด� การ
กรรมการผ��จด� การ ผ��บร� หาร ผ��ม�อ�านาจในการด�าเน�นงานในก�จการของน�ตบ� ค� คลน�นด�
� วย
๖. ม�คณ
� สมบ�ตแ� ละไม�ม�ลก� ษณะต� องห� ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ� �อจ�ดจ� างและการ
บร� หารพ�สด�ภาคร�ฐก�าหนดในราชก�จจาน�เบกษา
๗. เป� นน�ตบ� ค� คลผ��ม�อาช�พร�บจ� างงานท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ดง� กล�าว
๘. ไม�เป� นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย�นข� อเสนอราคารายอ��นท��เข� าย��นข� อเสนอให� แก�มณฑลทหารบกท��
๔๒ ณ ว�นประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร� อไม�เป� นผ��กระท�าการอ�นเป� นการข�ดขวางการแข�งข�นราคาอย�าง
เป� นธรรม ในการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร�ง� น� �
๙. ไม�เป� นผ��ได� ร�บเอกส�ทธ��หร� อความค��มก�น ซ�ง� อาจป��เสธไม�ยอมข� �นศาลไทย เว� นแต�ร�ฐบาลของผ��ย�นข� อ
เสนอได� ม�ค�าส�ง� ให� สละเอกส�ทธ��และความค��มก�นเช�นว�าน�น�
๑๐. ผ��ย�นข� อเสนอต� องม�ผลงานก�อสร� างประเภทเด�ยวก�นก�บงานท��ประกวดราคาจ� างก�อสร� างในวงเง�นไม�
น� อยกว�า ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล� านหกแสนบาทถ� วน) และเป� นผลงานท��เป� นค�ส� ญ
� ญาโดยตรงก�บหน�วยงาน
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ของร�ฐ หร� อหน�วยงานเอกชนท��มณฑลทหารบกท�� ๔๒เช��อถ�อ
ผ��ย�นข� อเสนอท��เสนอราคาในร�ปแบบของ "ก�จการร�วมค� า" ต� องม�คณ
� สมบ�ตด� ง� น� �
(๑) กรณ�ท�ก�จการร�วมค� าได� จดทะเบ�ยนเป� นน�ตบ� ค� คลใหม� ก�จการร�วมค� าจะต� องม�คณ
� สมบ�ตค� รบถ� วน
ตามเง��อนไขท��ก�าหนดไว� ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให� เสนอราคาในนาม "ก�จการร�วมค� า" ส�วน
ค�ณสมบ�ตด� � านผลงานก�อสร� าง ก�จการร�วมค� าด�งกล�าวสามารถน�าผลงานก�อสร� างของผ��เข� าร�วมค� ามาใช� แสดงเป� น
ผลงานก�อสร� างของก�จการร�วมค� าท��เข� าประกวดราคาได�
(๒) กรณ�ท�ก�จการร�วมค� าไม�ได� จดทะเบ�ยนเป� นน�ตบ� ค� คลใหม� น�ตบ� ค� คลแต�ละน�ตบ� ค� คลท��เข� าร�วมค� า
ท�กรายจะต� องม�คณ
� สมบ�ตค� รบถ� วนตามเง��อนไขท��ก�าหนดไว� ในเอกสารประกวดราคา เว� นแต�ในกรณ�ท�ก�จการร�วมค� า
ได� ม�ข�อตกลงระหว�างผ��เข� าร�วมค� าเป� นลายล�กษณ�อก� ษรก�าหนดให� ผ� เข� าร�วมค� ารายใดรายหน�ง� เป� นผ��ร�บผ�ดชอบหล�ก
ในการเข� าเสนอราคาก�บหน�วยงานของร�ฐ และแสดงหล�กฐานด�งกล�าวมาพร� อมการย��นข� อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ� างภาคร�ฐด� วยอ�เล�กทรอน�กส� ก�จการร�วมค� าน�นสามารถใช�
�
ผลงานก�อสร� างของผ��เข� าร�วมค� าหล�กราย
เด�ยวเป� นผลงานก�อสร� างของก�จการร�วมค� าท��ย�นข� อเสนอได�
ท�งน�
� � "ก�จการร�วมค� าท��จดทะเบ�ยนเป� นน�ตบ� ค� คลใหม�" หมายความว�า ก�จการร�วมค� าท��จดทะเบ�ยนเป� น
น�ตบ� ค� คลต�อกรมพ�ฒนาธ�รก�จการค� า กระทรวงพาณ�ชย�
๑๑. ผ��ย�นข� อเสนอต� องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ� างภาคร�ฐด� วยอ�เล�กทรอน�กส� (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง
ผ��ย�นข� อเสนอต� องย��นข� อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ� างภาคร�ฐด� วยอ�เล�กทรอน�กส� ในว�น
ท�� ........................ ระหว�างเวลา ........................ น. ถ�ง ........................ น.
ผ��สนใจสามารถขอซ� �อเอกสารประกวดราคาด� วยอ�เล�กทรอน�กส� ในราคาช�ดละ ๒,๐๐๐.๐๐ บาท ผ�าน
ทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ� างภาคร�ฐด� วยอ�เล�กทรอน�กส�และช�าระเง�นผ�านทางธนาคาร ต�งแต�
� วน� ท�� ........................ ถ�งว�น
ท�� ........................ โดยดาวน�โหลดเอกสารผ�านทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ� างภาคร�ฐด� วยอ�เล�กทรอน�กส� ได� ภายหล�งจาก
ช�าระเง�นเป� นท��เร� ยบร� อยแล� วจนถ�งก�อนว�นเสนอราคา
ผ��สนใจสามารถด�รายละเอ�ยดได� ท�เว�บไซต� www.mtb๔๒.mi.th หร� อ www.gprocurement.go.th หร� อ
สอบถามทางโทรศ�พท�หมายเลข ๐๗๔-๕๘๖-๖๖๙,๗๑ ต�อ ๔๔๓๒๑ ในว�นและเวลาราชการ
ผ��สนใจต� องการทราบรายละเอ�ยดเพ��มเต�มเก��ยวก�บรายละเอ�ยดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมา
ย�ง มณฑลทหารบกท�� ๔๒ ผ�านทางอ�เมล� borworn_mun@rta.mi.th หร� อช�องทางตามท��กรมบ�ญช�กลางก�าหนดภาย
ในว�นท�� ........................ โดยมณฑลทหารบกท�� ๔๒จะช� �แจงรายละเอ�ยดด�งกล�าวผ�านทางเว�บไซต�
www.mtb42.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในว�นท�� ........................
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ประกาศ ณ ว�นท��

ม�ถน� ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พลตร�
( อด�ศก� ด�� ประชาก�ตต�กล� )
ผ��บญ
� ชาการมณฑลทหารบกท�� ๔๒

หมายเหต� ผ��ประกอบการสามารถจ�ดเตร� ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส�วนท�� ๑ และเอกสารส�วนท��
๒) ในระบบ e-GP ได� ตงแต�
� วน� ท��ซ� �อเอกสารจนถ�งว�นเสนอราคา
ประกาศ ณ ว�นท��
ม�ถน� ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
ส�าเนาถ�กต� อง
สมใจ กล�น� นคร
(ร� อยเอกสมใจ กล�น� นคร)
ผช.พลา มทบ.42
ประกาศข� �นเว�บว�นท�� ๒๖ ม�ถน� ายน ๒๕๖๓
โดย ร� อยเอกสมใจ กล�น� นคร ผช.พลา มทบ.42
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