
 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือวัสดุก่อสร้าง สนับสนุน กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหารช่างที่ ๓ 
เพื่อใช้ในงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ หน่วย
ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๙ อาคารหมายเลข ๕๙๕/๓๕, กองพันทหารช่างที่ ๓๐๒ กรมทหาร
ช่างที่ ๓ อาคารหมายเลข ๒๕๐/๓๖, กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ อาคารหมายเลข ๖๘๕/๔๐, กองทัพน้อยที่ 

๓  อาคารหมายเลข ๗๕๖/๓๗, กองพันส่งก าลังและบริการที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ อาคารหมายเลข 
๕๒๘/๓๓ และ กองพันทหารเสนารักษ์ที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ อาคารหมายเลข ๕๓๖/๓๓ ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-------------------------------------------------------------- 

                 สนับสนุน  กองพันทหารช่างท่ี ๓๐๒ กรมทหารช่างท่ี ๓ เพื่อใช้ในงานซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหาร
สัญญาบัตรชั้นนายร้อย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกท่ี ๓๙ อาคาร
หมายเลข ๕๙๕/๓๕, กองพันทหารช่างท่ี ๓๐๒ กรมทหารช่างท่ี ๓ อาคารหมายเลข ๒๕๐/๓๖, กองบัญชาการช่วยรบ
ท่ี ๓ อาคารหมายเลข ๖๘๕/๔๐, กองทัพน้อยท่ี ๓  อาคารหมายเลข ๗๕๖/๓๗, กองพันส่งก าลังและบริการท่ี ๒๓ 
กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ อาคารหมายเลข ๕๒๘/๓๓ และ กองพันทหารเสนารักษ์ท่ี ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบท่ี ๓ 
อาคารหมายเลข ๕๓๖/๓๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวด
ราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน ๑๑,๓๓๒,๒๕๕.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาท
ถ้วน) จ านวน ๑๒๗ รายการ  ดังนี ้
                 ๑. Consumer unit ชนิดใช้กับไฟฟ้า ๑ Ø, ๒ W., ๒๔๐ V.                            จ านวน     ๖๔  ชุด 
                 ๒. Main Miniature Circuit Breaker ขนาด ๒p/ ๓๒ A,IC >๑๐ KA, ๒๔๐ .V     จ านวน     ๖๔  อัน 
                 ๓. Miniature Circuit Breaker ขนาด ๑p/ ๑๖ A,IC >๖ KA., ๒๔๐/๔๑๕ VAC    จ านวน  ๑๒๘  อัน 
                 ๔. Miniature Circuit Breaker ขนาด ๑p/ ๒๐ A,IC >๖ KA., ๒๔๐/๔๑๕ VAC    จ านวน  ๑๒๘  อัน 
                 ๕. Switch ไฟฟ้าแบบ ๑ ช่อง ชนิดติดลอย ขนาด ๑๖A.,๒๕๐ V.                      จ านวน  ๒๔๖  ชุด 
                                                                 ฯ ล ฯ 

 

                 ผูย้ื่นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบติั ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไม่อยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื่นขอ้เสนอหรอืท าสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ั่วคราว 
เน่ืองจากเป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามระเบียบท่ีรฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้ง้งานและไดแ้จง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้ง้งานของ
หนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้ง้งานเป็นหุน้สว่น
ผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อ  านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนัน้ดว้ย 

                 ๖. มีคณุสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐัก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
 



                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผูมี้อาชีพใหข้ายพสัดท่ีุประกวดราคาซือ้ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว
และตอ้งมีผลงานประเภทเดียวกนั ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ ๕,๖๖๐,๐๐๐.- บาท (หา้ลา้นหกแสนหกหม่ืนบาทถว้น) 
และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรฐัหรอืหนว่ยงานเอกชนท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/กอง
อ านวยการก่อสรา้งฯ เช่ือถือ 

                 ๘. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืนท่ีเขา้ยื่นขอ้เสนอใหแ้ก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการกอ่สรา้งฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็น
การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รัง้นี  ้

                 ๙. ไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธ์ิหรอืความคุม้กนั ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ื่น
ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นัน้ 

                 ๑๐. ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
 

                ผูย้ื่นขอ้เสนอตอ้งยื่นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัท่ี 
๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูส้นใจสามารถขอรบัเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้
จดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสต์ัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดท่ี้เว็บไซต ์http://www.army๓.mi.th หรอื www.gprocurement.go.th 
หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐ ๕๕๒๔ ๕๐๗๐ - ๙ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 
                 อนึ่ง การประกวดราคาซือ้ฯ ครัง้นี ้หากรายการดงักลา่วไม่ไดร้บัการสนบัสนนุงบประมาณจากรฐับาล 
จะตอ้งไม่ถือเป็นขอ้ผกูมดั กบั กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการกอ่สรา้งฯ 
  
  

  ประกาศ ณ วนัท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 
 

  

  

  

  

  

  
 

  

(พลตรีนฤทธ์ิ ถาวรวงษ)์ 

รองแม่ทพัภาคท่ี ๓/รองผูอ้  านวยการกอ่สรา้งฯ 

ท าการแทน 

แม่ทพัภาคท่ี ๓/ผูอ้  านวยการก่อสรา้งฯ 
 

 

แผนกพลาธิการ 
  

หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตว่นัท่ี ขอรบัเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 


