
( ส ำเนำ ) 

ประกำศกองทัพบก โดย กองทัพภำคที่ ๓ / กองอ ำนวยกำรก่อสร้ำงฯ 

เรื่อง ประกวดรำคำซื้อวัสดุก่อสร้ำงสนับสนุนทหำรช่ำง ในงำนซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนำยทหำรสัญญำบัตรชั้น
นำยร้อย ๑๐ ครอบครัว หมำยเลข ๗๓/๒๖ ของ กรมทหำรรำบท่ี ๑๗ และหมำยเลข ๑๕๖/๓๓ ของ มณฑล
ทหำรบกท่ี ๓๔ และหมำยเลข ๙๓/๒๘ ของ กองพันทหำรปืนใหญ่ท่ี ๑๗ กรมทหำรปืนใหญ่ท่ี ๔ ประจ ำปี

งบประมำณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
                              --------------------------------------------------------------------------- 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ
ก่อสร้างสนับสนุนทหารช่าง ในงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ๑๐ ครอบครัว หมายเลข 
๗๓/๒๖ ของ กรมทหารราบที่ ๑๗ และหมายเลข ๑๕๖/๓๓ ของ มณฑลทหารบกท่ี ๓๔ และหมายเลข ๙๓/๒๘ ของ 
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๗ กรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๓๖๑,๑๙๓.๐๐ บาท (สามล้านสาม
แสนหกหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสามบาทถ้วน) จ านวน ๑๕๖ รายการ ตามรายการ ดังนี้ 
                    ๑.Consumer unit ชนดิใชก้บัไฟฟ้า 1Ø, 2W., 240 V. จ านวน ๑๐ ชดุ 
                    ๒.Main Miniature Circuit Breaker ขนาด 2p/ 32 A,IC >10 KA, 240 V. จ านวน ๑๐ อนั 
                    ๓.Miniature Circuit Breaker ขนาด 1p/ 16 A,IC >6 KA., 240/415 VAC จ านวน ๒๐ อนั 
                                                       ............ฯลฯ............ 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๕๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหกแสน
ห้าหมื่นบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/
กองอ านวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 



                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรอื 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ 

                อนึ่ง การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล 
จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัดกับ กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

  

  ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

  

  

  

  

  

  
 

อ านาจ ศรีมาก  

(พลตรีอ านาจ ศรีมาก) 

รองแม่ทัพภาคที่ ๓ / รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 

ท าการแทน 

แม่ทัพภาคท่ี ๓ / ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง  

  

ยงยุทธ คุ้มแพทย์  

(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3  

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๒/๒๕๖๕ 

 


