ประกาศมณฑลทหารบกที่ ๔๑
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างตึกแถวนายทหารประทวน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
________________
กองทั พบก โดย มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ค่ ายวชิ ราวุ ธ ต าบลปากพู น อ าเภอเมื อง จั งหวั ด
นครศรีธรรมราช ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มณฑลทหารบกที่ ๔๑” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ตึ ก แถวนายทหารประทวน ของ กองพั น ทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑๕ ค่ า ยวชิ ร าวุ ธ จั ง หวั ด
นครศรีธรรมราช ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จานวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๐๑๐,๐๐๐.-บาท (สิบสามล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ เ สนอราคารายอื่ น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ ม ณฑล
ทหารบกที่ ๔๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้าง ไม่เกิน ๕ ปี ก่อนถึงวันยื่นข้อเสนอราคา ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (หกล้านห้าแสน
บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่ นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชน ที่มณฑลทหารบกที่ ๔๑ เชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลั กการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้าง
ของ ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้น
แต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่ างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของ ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
/ทั้งนี้“กิจการร่วมค้า…

-๒ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้า ที่จด
ทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ คคลต่ อหน่ ว ยงานของรัฐ ซึ่ง มีห น้าที่ รับจดทะเบียน (กรมพัฒ นาธุ รกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์)
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๑๐. งานจ้างครั้งนี้ มีการกาหนดจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % ของราคาค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญา
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๖.๓๐ นาฬิกา
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ ๑๐,๐๐๐.-บาท
(หนึ่ งหมื่น บาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ กทรอนิกส์และชาระเงินผ่ านทางธนาคาร
ในระหว่างวันที่ ๗ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอ
ราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.military41.com หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๕๓๘ ๓๔๔๔ – ๙ ต่อ ๔๐๒๙๖ – ๗
ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรด
สอบถามมายัง แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ ผ่านทางเว็บไซต์ www.military41.com ภายในวันที่ ๑๕
เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ โดย แผนกพลาธิการ มณฑลทหารบกที่ ๔๑ จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.military41.com และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
ประกาศ ณ วันที่

๗

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) พลตรี อาคม พงศ์พรหม
( อาคม พงศ์พรหม )
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๑
แผนกพลาธิการ
โทร. ๐ ๗๕๓๘ ๓๔๔๔ – ๙ ต่อ ๔๐๒๙๖ – ๗

