
( ส ำเนำ ) 

ประกำศ กองทัพบก โดย กองทัพภำคท่ี ๓ / กองอ ำนวยกำรก่อสร้ำงฯ 
เรื่อง ประกวดรำคำซื้อวัสดุก่อสร้ำง สนับสนุนทหำรช่ำง เพ่ือใช้งำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำร

ประทวน ๑๐ ครอบครัว หมำยเลข ๔๑/๓๓ ของ กองพันทหำรช่ำงท่ี ๓๐๒ กรมทหำรชำ่งท่ี ๓  
ตำมโครงกำรปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรประทวน ของ กองทัพบก (ระยะท่ี ๒)  
ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

------------------------------------------ 
                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวด
ราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้งานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารประทวน ๑๐ 
ครอบครัว หมายเลข ๔๑/๓๓ ของ กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ ตามโครงการปรับปรุง
เรือนแถวนายทหารประทวน ของ กองทัพบก (ระยะที่ ๒) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิ เล็กทรอนิกส์  (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้ งนี้  เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๓,๑๒๙,๕๐๙.๐๐ บาท (สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยเก้าบาทถ้วน) จ านวน ๑๑๙ 
รายการ ดังนี้ 
                 ๑. ก๊อกน้ าบอลวาล์วขนาด ๑/๒" (ทองเหลือง)                   จ านวน   ๔๐  อัน 
                 ๒. ข้องอ พีวีซี ขนาด ๑ ๑/๒"                                       จ านวน   ๔๐  อัน 
                 ๓. ข้อต่องอ ๙๐ องศา พี.วี.ซี. ขนาด ๑/๒"                        จ านวน ๑๐๐  อัน 
                 ๔. ข้อต่อตรงเกลียวนอก พี.วี.ซ.ี ขนาด ๑/๒" (ทองเหลือง)      จ านวน  ๕๐   เมตร 
                 ๕. ข้อต่อตรงเกลียวใน พี.วี.ซี. ขนาด ๑/๒" (ทองเหลือง)         จ านวน  ๗๐   อัน 
                                                               ฯ ล ฯ 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวและต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้า
หมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่  
กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 
 
 



 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก 
โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตัง้แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ใน
วันและเวลาราชการ 
                อนึ่ง การประกวดราคาซือ้ฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนบัสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาล จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 

 

  
  
  
  
  
  

 

อุกฤษฎ์ นุตค าแหง  
(พลตรีอุกฤษฎ์ นุตค าแหง) 

รองแมท่ัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
ท าการแทน 

แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
ยงยุทธ คุ้มแพทย ์

 
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์) 

 
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3 

 
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 
 เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๕/๒๕๖๔ 

 


