
( สาํเนา ) 

ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสร้างฯ 

เรื�อง ประกวดราคาซื �อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนทหารช่างใช้ในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที�ยว

ตามธรรมชาตอัินเนื�องมาจากพระราชดาํริ ตาํบลดอนแก้ว อาํเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

งานก่อสร้างรั�วรอบโครงการอ่างเก็บนํ �าห้วยตงึเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 (e-bidding) 

 

                 กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะประกวด

ราคาซื �อวสัดกุ่อสร้างสนบัสนนุทหารชา่งใช้ในโครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเที�ยวตามธรรมชาติ 

อนัเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแมริ่ม จงัหวดัเชียงใหม ่งานก่อสร้างรั �วรอบโครงการ

อา่งเก็บนํ �าห้วยตงึเฒา่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื �อใน 

การประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๑๔,๔๙๙,๕๐๖.๐๐ บาท (สิบสี�ล้านสี�แสนเก้าหมื�นเก้าพนัห้าร้อย

หกบาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี � 

          ๑. กลอนประต ูขนาด ๑๗"          จํานวน   ๘ ชดุ 

          ๒. โคมไฟถนน LED ขนาด ๒๐ w. จํานวน ๖๐ ชดุ 

          ๓. ชดุควบคมุการทํางาน            จํานวน ๖๐ ชดุ 

      ........................ฯลฯ........................................... 

  

 วสัดกุ่อสร้างสนบัสนนุทหารชา่งใช้ในโครงการพฒันาแหลง่ทอ่งเที�ยวตาม

ธรรมชาตอินัเนื�องมาจากพระราชดําริ ตําบลดอนแก้ว อําเภอแมริ่ม จงัหวดั

เชียงใหม ่งานก่อสร้างรั �วรอบโครงการอา่งเก็บนํ �าห้วยตงึเฒา่ 

จํานวน ๑  งาน 

 
 

                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�

รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิตบิคุคลที�ผู้ทิ �งงานเป็น

หุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �น

ด้วย 



                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและ

การบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แกก่องทพับก 

โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็น

ผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล�

ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิความคุ้มกนัเช่นวา่นั �น�  

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๑.ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐ

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

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชี

รายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด (บช.๑) 

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชีธนาคาร เว้น

แตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�

คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  
 

                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ๖ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที�ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  

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

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

วนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรด

สอบถามมายงั กองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ผา่นทาง

อีเมล์ yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนด ภายในวนัที� ๑๙ 

มกราคม ๒๕๖๑ โดยกองทพับก โดย กองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯจะชี �แจงรายละเอียด

ดงักลา่วผา่นทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ๓๑ 

มกราคม ๒๕๖๑  



  

  ประกาศ ณ วนัที� ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑  
  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะคํา  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคํา) 

รองแมท่พัภาคที� ๓/รองผู้ อํานวยการก่อสร้างฯ ทําการแทน 

แมท่พัภาคที� ๓ / ผู้ อํานวยการก่อสร้างฯ 

  
  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที� ๑ และ

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

  
 

สําเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3  

 ประกาศขึ �นเว็บวนัที� ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3 

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� ๖๙/๒๖๕๑ 

 


