
( ส ำเนำ ) 

ประกำศกองทัพบก โดย กองทัพภำคที่ ๓ / กองอ ำนวยกำรก่อสร้ำงฯ 

เร่ือง ประกวดรำคำซือ้วัสดุก่อสร้ำง สนับสนุนทหำรช่ำง เพื่อใช้ในงำนซ่อมปรับปรุงอำคำร 
กองบัญชำกำรกองทัพภำคที่ ๓ ค่ำยสมเดจ็พระนเรศวรมหำรำช อ ำเภอเมือง จังหวัดพษิณุโลก  
แผนงำนเพิ่มเตมิระหว่ำงปีงบประมำณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

---------------------------------------- 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซือ้วสัดุ
ก่อสร้าง สนบัสนนุทหารชา่ง เพ่ือใช้ในงานซอ่มปรับปรุงอาคาร กองบญัชาการกองทพัภาคท่ี ๓ คา่ยสมเดจ็ 
พระนเรศวรมหาราช อ าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก แผนงานเพิ่มเตมิระหวา่งปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซือ้ในการประกวดราคาครัง้นี ้เป็นเงิน
ทัง้สิน้ ๙,๙๑๑,๒๘๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนหนึง่หม่ืนหนึง่พนัสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จ านวน ๗๐ รายการ 
ดงันี ้

                 ๑. กลอ่งแยกสายไฟ ๔ นิว้ x ๔ นิว้                 จ านวน     ๕๐๐  อนั  
                 ๒. กลอ่งแยกสายไฟ ๒ นิว้ x ๔ นิว้                 จ านวน   ๑,๕๐๐  ตนั    
                 ๓. ก้ามปยูดึท่อ ขนาด ๑/๔ นิว้                      จ านวน     ๒๑๐  อนั 

                 ..............................................................ฯลฯ........................................................... 
 

                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดท่ีุประกวดราคาซือ้ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว และต้องมีผลงานขายวสัดกุ่อสร้างประเภทเดียวกนัไมเ่กิน ๕ ปี ในวงเงินไมน้่อย
กวา่  ๔,๙๕๐,๐๐๐.-บาท (ส่ีล้านเก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงาน
ของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชน  ท่ี กองทพัภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กองทพับก โดย กองทพั
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็น



การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๒. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึง่ได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่าร
จา่ยเงินแตล่ะครัง้ซึง่มีมลูคา่ไมเ่กินสามหม่ืนบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 

                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี ๔ 
มีนาคม ๒๕๖๒ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจดัซือ้
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตัง้แตว่นัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๕-๒๔๕๐๗๐-๙ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิเก่ียวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ผา่นทาง
อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชอ่งทางตามท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด ภายในวนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๖๒ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะชีแ้จงรายละเอียดดงักลา่วผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัท่ี ๒๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

                อนึง่ การประกวดราคาซือ้วสัดกุ่อสร้างฯ ครัง้นี ้กองทพัภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ยงัไมไ่ด้รับ
อนมุตังิบประมาณ  หรือเงินอ่ืนใดเพ่ือใช้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาดงักล่าว 
   
  ประกาศ ณ วนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

 

  

  

  

  

  

 
  

 

ณฐัวฒุิ ชณุหะนนัทน์  

(พลตรีณฐัวฒุิ ชณุหะนนัทน์) 

รองแมท่พัภาคท่ี ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 

ท าการแทน 

แมท่พัภาคท่ี ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  



หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ี ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

 

ส าเนาถกูต้อง 
 

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์ 
 

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์) 
 

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคท่ี 3 
 

 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๒ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี ๘๑/๒๕๖๒ 

 


