
                                                              

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคท่ี ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ  
                   เรือ่ง   ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อใช้ในงานขุดลอกคลองโกรงเกรง 

                           ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุม่ จังหวัดพิษณุโลก 

                           ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) 
------------------------------------- 

                   กองทัพบก  โดย  กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ    มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาเช่าเครื่องมือและอุปกรณ์พิเศษ เพื่อใช้ในงานขุดลอกคลองโกรงเกรง ต าบลนครป่าหมาก 
อ าเภอบางกระทุ่ม  จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน
เช่าในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)     
ตามรายการดังนี้ 
                  ๑. รถโกยตัก                                                       จ านวน  ๑๓  คัน 
                  ๒. รถยนต์บรรทุกดิน                                             จ านวน     ๑  คัน 
 

                 ผู้มสีิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรอืท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้
ช่ัวคราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเ วียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว และต้อง
มีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
และเป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ กองทัพภาคที่ ๓/    
กองอ านวยการก่อสร้างฯ เช่ือถือ 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้
 
 
 



 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

                 ๑๐. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
หรือห้ามท าสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

                       ผู้เสนอราคาทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี ้
                       (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน
นาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                       (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล   
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่    
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น
สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอ
ราคาได้ 
                       ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิตบิุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ด
ทะเบียนเป็นนิตบิุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด (บช.๑) 
                 ๑๒. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

                 ๑๓. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า  
ไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครฐัด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 
ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ตัง้แต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวัน
และเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เตมิเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรด
สอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทพัภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯ ผ่านทางอเีมล ์
yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรอืช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ภายในวันที่ ๑๒ ธันวาคม 
๒๕๖๐ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอ านวยการก่อสร้างฯจะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่าน
ทางเว็บไซต ์http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐  
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 

  
  
  
  
  
  

 

     (ลงช่ือ) พลตร ีฉลองชัย   ชัยยะค า 
 ( ฉลองชัย   ชัยยะค า ) 

รองแมท่ัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
ท าการแทน 

แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

แผนกพลาธิการ 
 
  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสาร
ส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

 

 

 

 ส าเนาถูกต้อง  
  

ยงยุทธ คุ้มแพทย ์  

(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ 

 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) เลขที่ ๒๑/๒๕๖๑ 


