
                                                     
ประกาศกองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

                เรื่อง   ประกวดราคาซื้อวัสดุกอ่สร้าง เพือ่ใช้ในงานปรบัปรุงเส้นทาง เดิน ว่ิง ปั่น 
                         อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า ต าบลดอนแก้ว อ าเภอแม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่ 
                         ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e - bidding) 
                                               ----------------------------------------   
                กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคา   
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในงานปรับปรุงเส้นทางเดิน ว่ิง ปั่น อ่างเก็บน้ าห้วยตึงเฒ่า ต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม   
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๙๗๕,๒๘๐.- บาท (ห้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ตามรายการดังนี้ 
               ๑. หินคลุก                                         จ านวน    ๔๖๕  ลูกบาศก์เมตร  
               ๒. ยางฉาบผิว                                     จ านวน  ๒๒.๓๗  ตัน    
               ๓. แอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๓ เมตร    จ านวน  ๑,๕๖๑  ลูกบาศก์เมตร  
                                 ..........................................ฯลฯ.....................................................  
               ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  
               ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย  
               ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
               ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ  
               ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
               ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่ งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
               ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  
               ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวและต้องมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๙๘๗,๖๔๐.-บาท     
(สองล้านเก้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ  
               ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย 
กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
               ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งใหส้ละเอกสทิธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  

/๑๐. ผู้ยื่น . . . 
 

 

 - ส าเนาคู่ฉบับ - 



- ๒ - 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑)  
                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป .ป.ช. 
ก าหนด  
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ใน
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army3.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและ
เวลาราชการ 
                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กองทพับก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการกอ่สร้างฯ ผ่านทางอเีมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th 
หรอืช่องทางตามทีก่รมบญัชีกลางก าหนดภายในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที่ ๓/ 
กองอ านวยการก่อสร้างฯจะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑    
 
                                              ประกาศ    ณ   วันที่   ๒๕    ธันวาคม  ๒๕๖๐  
          
  
                                                     (ลงช่ือ) พลตรี ฉลองชัย     ชัยยะค า   
                                                                     ( ฉลองชัย     ชัยยะค า )  
                                               รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ ท าการแทน  
                                                             แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
แผนกพลาธิการ    
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา ( เอกสารส่วนที่ ๑  
              และเอกสารส่วนที่ ๒ ) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา   
 
ส าเนาถูกต้อง     
ยงยุทธ คุ้มแพทย์   
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)   
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที่ 3   
 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐  
 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  
 เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๔๔/๒๕๖๑ 
 ร.ท.   ร่าง  ธ.ค.๖๐ 

ส.อ.ธนภัทร  สุวรรณ์ พิมพ์/ทาน  ๒๕ ธ.ค.๖๐ 
พ.อ.   ตรวจ  ธ.ค.๖๐ 


