
 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ เพื่อใช้ในงานซ่อม
ปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กองพันทหารราบที่ ๔ กองพลทหาร
ราบที่ ๔ อาคารหมายเลข ๓๑๔/๑๔ และ ๓๑๓/๑๔, กองพลทหารราบที่ ๔ อาคารหมายเลข ๔๐๐/๓๓, กอง
สรรพาวุธเบา กองพลทหารราบที่ ๔ อาคารหมายเลข ๕๙/๓๕ และ กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๔ 

อาคารหมายเลข ๓๐๙/๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
------------------------------------------------------- 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ
ก่อสร้าง สนับสนุน  กองพนัทหารช่างท่ี ๓๐๒ กรมทหารช่างท่ี ๓ เพื่อใช้ในงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้น
ประทวน ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ กองพันทหารราบท่ี ๔ กองพลทหารราบท่ี ๔ อาคารหมายเลข ๓๑๔/๑๔ 
และ ๓๑๓/๑๔, กองพลทหารราบท่ี ๔ อาคารหมายเลข ๔๐๐/๓๓, กองสรรพาวุธเบา กองพลทหารราบท่ี ๔ อาคาร
หมายเลข ๕๙/๓๕ และ กองพันทหารราบท่ี ๓ กรมทหารราบท่ี ๔ อาคารหมายเลข ๓๐๙/๑๔ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ท้ังส้ิน ๖,๒๒๗,๕๙๒.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) จ านวน ๑๖๑ รายการ 
ดังนี ้

                              ๑. Consumer unit ชนิดใช้กับไฟฟ้า ๑Ø, ๒
W., ๒๔๐ V.                                 จ านวน     ๓๐  ชุด 
                                   ๒. Main Miniature Circuit Breaker ขนาด ๒p/ ๓๒A,IC >
๑๐ KA, ๒๔๐ V.        จ านวน     ๓๐  อัน 
                                   ๓. Miniature Circuit Breaker ขนาด ๑p/ ๑๖ A,IC >๖ KA., ๒๔๐/
๔๑๕ VAC      จ านวน     ๓๐  อัน 
                                   ๔. Miniature Circuit Breaker ขนาด ๑p/ ๒๐ A,IC >๖ KA., ๒๔๐/
๔๑๕ VAC      จ านวน     ๓๐  อัน 
                                   ๕. Switch ไฟฟ้าแบบ 1 ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด ๑๖A.,๒๕๐
V.                          จ านวน   ๒๘๐ ชุด 
                                                                                     ฯ ล ฯ 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 



                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
และต้องมีผลงานประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมน่้อยกว่า ๓,๑๑๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนท่ี กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการ
ก่อสร้างฯ เช่ือถือ 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

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

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

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

                อนึ่ง การประกวดราคาซื้อฯ ครั้งนี้ หากรายการดังกล่าวไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
รัฐบาล  จะต้องไม่ถือเป็นข้อผูกมัด กับ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

  
  

  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 

  
  
  
  
  
  

 

  
(พลตรีนฤทธิ์ ถาวรวงษ์) 

รองแม่ทัพภาคท่ี ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
ท าการแทน 

แม่ทัพภาคท่ี ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

แผนกพลาธิการ 
  

หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 


