
( สาํเนา ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที� ๓ 

เรื�อง ประกวดราคาเช่าเครื�องมือและอุปกรณ์พเิศษสนับสนุนทหารช่างใช้ในโครงการซ่อมปรับปรุง

ถนนเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจาํปี ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อ - 

บ้านท่าไม้ ต.นํ �าแพร่ อ.หางดง จว.ช.ม. ด้วยวธีิประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์  

(e-bidding) 
 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ มีความประสงค์จะประกวดราคาเช่าเครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษ

สนบัสนนุทหารช่างใช้ในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งดว่นตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปี ๒๕๖๐  

งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อ - บ้านท่าไม้ ต.นํ �าแพร่ อ.หางดง จว.ช.ม. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 

(e-bidding)ราคากลางของงานเช่าในการประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๕๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ด

หมื�นสามพนับาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี � 

                   ๑. เช่ารถโกยตกั ๒ คนั จํานวน ๑๕ วนั 

                  ๒. เช่ารถปแูอสฟัลท์ติกคอนกรีต ๑ คนั จํานวน ๑๐ วนั 

                  ๓. เช่ารถบดล้อเหลก็สั�นสะเทือน ๑ คนั จํานวน ๓๐ วนั 

                  ๔. เช่ารถบดล้อยาง ๑ คนั จํานวน ๓๐ วนั 

  

 

 เครื�องมือและอปุกรณ์พิเศษสนบัสนนุทหารช่างใช้ในโครงการซ่อมปรับปรุงถนนเร่งดว่น 

ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช. ประจําปี ๒๕๖๐ งานซ่อมปรับปรุงถนนสายบ้านบ่อ –  

บ้านท่าไม้ ต.นํ �าแพร่ อ.หางดง จว.ช.ม. 

จํานวน ๑  งาน 

 
 

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติบคุคลที�ผู้ ทิ �งงาน

เป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคล

นั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไมม่ีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้าง



และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

 

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้มีอาชีพให้เช่าพสัดทีุ�ประกวดราคาเช่าด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กองทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการ

ขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตร่ัฐบาล�

ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิความคุ้มกนัเช่นวา่นั �น�  

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๑.ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยู่ในฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชี

รายรับรายจ่ายไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้น

แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  
 

                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที�ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เวบ็ไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ่ ๗๓๓๕๔ ใน

วนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรด

สอบถามมายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ ผา่นทางอีเมล ์yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือ

ช่องทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนด ภายในวนัที� ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ โดยกองทพับก โดย กองทพั

ภาคที� ๓จะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ http://www.army3.mi.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวนัที� ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑  
  
 
 
 



 
 
 

  ประกาศ ณ วนัที� ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะคํา  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคํา) 

รองแมท่พัภาคที� ๓/รองผู้อํานวยการก่อสร้างฯ ทําการแทน 

แมท่พัภาคที� ๓ / ผู้อํานวยการก่อสร้างฯ 

  
  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และ

เอกสารสว่นที� ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที� ขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 

  
 

สําเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3  

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� ๖๔/๒๕๖๑ 

  


