( สําเนา )
ประกาศกองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่ อสร้ างฯ
เรื อง ประกวดราคาซือวัสดุก่อสร้ างสนับสนุนทหารช่ าง ซ่ อมปรับปรุ งถนนเร่ งด่ วน
ตามนโยบายรั ฐบาลและคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ งานซ่ อมปรับปรุ งถนนในพืนที
อําเภอลานกระบือ และอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร ด้ วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซือวัสดุก่อสร้ างสนับสนุนทหารช่าง ซ่อมปรับปรุงถนนเร่ งด่วน ตามนโยบาย
รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพืนที อําเภอลานกระบือ
และอําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานซือในการประกวดราคาครังนี เป็ นเงิน
ทังสิน ๘,๕๐๘,๔๐๐.๐๐ บาท (แปดล้ านห้ าแสนแปดพันสีร้ อยบาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี
วัสดุก่อสร้ างสนับสนุนทหาร
จํานวน
๑
งาน
ช่าง ซ่อมปรับปรุงถนนเร่ งด่วน
ตามนโยบายรัฐบาลและคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ งาน
ซ่อมปรับปรุงถนนในพืนที
อําเภอลานกระบือ และอําเภอ
ปางศิลาทอง จังหวัด
กําแพงเพชร
ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
ผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่

ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ น
ผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิติ
บุคคลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ
จัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายวัสดุก่อสร้ างถนนและต้ องมี
ผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้ างถนน ไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐,๐๐๐.- บาท
(สีล้ านสองแสนห้ าหมืนบาทถ้ วน) และเป็ นผลงานทีเป็ นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานของรัฐ หรื อหน่วยงานเอกชนทีกองทัพภาคที ๓ เชือถือ ซึงผู้ซือได้ รับมอบสิงของ
ถูกต้ องเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วทังสัญญา
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ น
แต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อเสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัด
จ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด (แบบแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ/บช.๑)
๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคู่สญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชี
ธนาคาร เว้ นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคู่สญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ น
เงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั วนั ทีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอ
ราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ
๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯ ผ่านทาง
อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรื อช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายใน
วันที ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกองทัพบก โดยกองทัพภาคที ๓ / กองอํานวยการก่อสร้ างฯจะ
ชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ฉลองชัย ชัยยะคํา
(พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคํา)
รองแม่ทพั ภาคที ๓/รองผู้อํานวยการก่อสร้ างฯ ทําการแทน
แม่ทพั ภาคที ๓/ผู้อํานวยการก่อสร้ างฯ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที
๑ และเอกสารส่วนที ๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สําเนาถูกต้ อง
ยงยุทธ คุ้มแพทย์
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)
นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3
ประกาศขึนเว็บวันที ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ ายพลาธิการ กองทัพภาคที 3
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที ๑๓๓/๒๕๖๑

