
( สําเนา ) 
ประกาศกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางเพื่อใชในโครงการกอสรางและปรับปรุง
ถนนที่ชํารุดในพื้นที่ ๓ จชต. และ ๔ อําเภอ ของ จว.ส.ข. (ระยะที่ ๒) แผนงานซอมปรับปรุง

ถนนสายบานบาโงย - บานตันหยง หมูที่ ๔ และสายบานตันหยง - รร.เจาะตาแม หมูที่ ๔ ต.กา
ตอง อ.ยะหา จว.ย.ล. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

                 กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ มีความประสงคจะ
ประกวดราคาซื้อวัสดุกอสรางสนับสนุนทหารชางเพื่อใชในโครงการกอสรางและปรับปรุงถนนที่
ชํารุดในพื้นท่ี ๓ จชต. และ ๔ อําเภอ ของ จว.ส.ข. (ระยะที่ ๒) แผนงานซอมปรับปรุงถนนสาย
บานบาโงย - บานตันหยง หมูที่ ๔ และสายบานตันหยง - รร.เจาะตาแม หมูที่ ๔ ต.กาตอง อ.ยะ
หา จว.ย.ล. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการ
ประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒๒,๖๖๘,๘๘๙.๐๐ บาท (ยี่สิบสองลานหกแสนหกหมื่นแปด
พันแปดรอยแปดสิบเกาบาทถวน) ตามรายการ ดังนี้ 
          ๑. BOLT & NUTS ยาว ๑๕ CM.          จํานวน   ๖๐ ชุด 
          ๒. BOLT & NUTS ยาว ๓ CM.            จํานวน ๔๖๐ ชุด 
          ๓. END BEAM                              จํานวน    ๘ แผน 
                               ........................ฯลฯ........................................... 

  

 วัสดุกอสรางสนับสนุนทหาร
ชางเพื่อใชในงานซอมปรับปรุง
ถนนสายบานบาโงย - บาน
ตันหยง หมูที่ ๔ และสายบาน
ตันหยง หมูที่ ๔ และ สายบาน
ตันหยง - รร.เจาะตาแม หมูที่ ๔ 
ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล. 

จํานวน ๑  งาน 

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผู
ทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่
ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีผลงานประเภทเดียวกันไมเกิน ๕ ป ในวงเงินไมนอยกวา 
๑๑,๓๐๐,๐๐๐.-บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงาน



เอกชนที่ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓/กองอํานวยการกอสรางฯ เชื่อถือ 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ
กรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร 
เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสาร
ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา  
                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://www.army๓.mi.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ตอ ๗๓๓๕๔ 
ในวันและเวลาราชการ 
                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
โปรดสอบถามมายัง กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯ ผานทาง
อีเมล yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือชองทางตามทีก่รมบัญชีกลางกําหนด ภายใน
วันที ่๒๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ โดยกองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ ๓ / กองอํานวยการกอสรางฯจะ
ชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://www.army3.mi.th และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที ่๖ มีนาคม ๒๕๖๑  
  
  ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑  
  

  

  

  

  

   

ฉลองชัย ชัยยะคํา  

(พลตรีฉลองชัย ชัยยะคํา) 

รองแมทัพภาคที่ ๓/รองผูอํานวยการกอสรางฯ ทําการแทน 

แมทัพภาคที่ ๓/ผูอํานวยการกอสรางฯ 

   
  
 



หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ 
และเอกสารสวนที่ ๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
  
 

สําเนาถูกตอง  
  

ยงยุทธ คุมแพทย  
(พันเอกยงยุทธ คุมแพทย)  

 นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3  
 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๑ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุมแพทย นายทหารฝายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่ ๘๕/๒๕๖๑ 

  


