
( ส าเนา ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) 
สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงานซ่อมปรับปรุงถนนเส้นทาง บ้านศรีบัวบาน ถึง บ้านห้วยทรายขาว ต าบลศรีบัว

บาน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
............................................... 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุ
ก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) สนับสนุนทหารช่าง เพื่อใช้ในงาน
ซ่อมปรับปรุงถนนเส้นทาง บ้านศรีบัวบาน ถึง บ้านห้วยทรายขาว ต าบลศรีบัวบาน อ าเภอเมือง จังหวัดล าพูน ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๕,๖๙๗,๑๘๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ 
                   ๑. ลูกรัง                                                 จ านวน      ๗,๓๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
                   ๒. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์                             จ านวน    ๓๒๔.๘๐ ตัน 
                   ๓. น้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Pre-blend)    จ านวน    ๕๔,๙๐๐ ลิตร 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว และ
ต้องมีผลงานประเภทขายวัสดุก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ (Para Soil Cement) ไม่เกิน 
๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ เชื่อถือ ซึ่งผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ
ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสัญญา 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กองทัพบก โดย กองทัพ
ภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ



ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                   ๑๑. กรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ผลิต หรือผู้แทนจ าหน่าย ต้องมีใบรับรองมาตรฐานวัสดุน้ ายางพาราผสม
สารผสมเพ่ิมและสารผสมเพ่ิม ส าหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ที่รับรองโดย 
คณะกรรมการพิจารณาการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ ายางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม ส าหรับการก่อสร้าง
ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ และเมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาฯ ขอดูเอกสาร
ดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องน าเอกสารฉบับจริง มายื่นต่อคณะกรรมการฯ ภายใน ๓ วันท าการ 

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ 
กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลา
ราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถาม
มายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ผ่านทาง
อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๒ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

                   อนึ่ง การประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฯ  ครั้งนี้   กองทัพภาคท่ี ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    
ยังไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณหรือเงินอ่ืนใด เพื่อใช้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว 

 
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 
 

  

  

  

  

  

  
 

จิรเดช กมลเพ็ชร  

(พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร) 

รองแม่ทัพภาคท่ี ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 

ท าการแทน 

แม่ทัพภาคท่ี ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  



หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

  

ยงยุทธ คุ้มแพทย์ 
 

(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์) 
 

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 
 

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคท่ี 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๖๔/๒๕๖๒ 

  


