
ประกาศกองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอาํนวยการก่อสร้างฯ  

เรื�อง ประกวดราคาซื �อวัสดุก่อสร้างสนับสนุนทหารช่าง ซ่อมปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตาม
นโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจาํปี ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุง

ถนนในพื �นที� อําเภอป่าแดด จงัหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)  
 

                 กองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื �อวสัดกุ่อสร้างสนบัสนนุทหารช่าง ซอ่มปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตามนโยบาย

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ประจําปี ๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนนในพื �นที� 

อําเภอป่าแดด จงัหวดัเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง

ของงานซื �อในการประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๔,๑๖๒,๐๘๐.๐๐ บาท (สี�ล้านหนึ�งแสน

หกหมื�นสองพนัแปดสบิบาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี �  

  

 สดกุ่อสร้างสนบัสนนุทหารช่าง 

ซอ่มปรับปรุงถนนเร่งด่วน ตาม

นโยบายรัฐบาลและคณะรักษา

ความสงบแห่งชาต ิประจําปี 

๒๕๖๑ งานซ่อมปรับปรุงถนน

ในพื �นที� อําเภอป่าแดด จงัหวดั

เชียงราย 

จํานวน ๑  งาน 

 
 

                 ผู้ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัต่อไปนี � 

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลกิกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบคุคลซึ�งอยู่ระหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหน่วยงาน

ของรัฐไว้ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของ

ผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบคุคลซึ�งถกูระบุชื�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้

ทิ �งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิติ



บคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงาน

ในกิจการของนิตบิุคคลนั �นด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัิและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดั

จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบคุคล ผู้มีอาชีพขายวสัดกุ่อสร้างถนนและต้องมี

ผลงานประเภทขายวสัดกุ่อสร้างถนนไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๐๘๐,๐๐๐.- บาท 

(สองล้านแปดหมื�นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หน่วยงาน

ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที�กองทพัภาคที� ๓ เชื�อถือ ซึ�งผู้ ซื �อได้รับมอบสิ�งของถกูต้องเสร็จ

เรียบร้อยแล้วทั �งสญัญา 

                 ๘. ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่

กองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ณ วนัประกาศประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � 

                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสทิธิหรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ �นศาลไทย เว้นแต่�

รัฐบาลของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิความคุ้มกนัเช่นว่านั �น�  

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๑.ผู้ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคู่สญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของ

กรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดง

บญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด (แบบแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายของโครงการ/บช.๑) 

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคู่สญัญาต้องรับและจา่ยเงินผ่านบญัชี

ธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแต่ละครั �งซึ�งมีมลูค่าไม่เกินสามหมื�นบาทคู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงิน

สดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

  

 

                ผู้ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย



อิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที� ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสาร

ผ่านทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์ตั �งแตว่นัที�ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอ

ราคา  

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

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๕๕๒๔๕๐๗๐-๙ ต่อ 

๗๓๓๕๔ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ 

โปรดสอบถามมายงั กองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯ ผ่านทางอีเมล์ 

yongyuth.k@7infdiv.mail.go.th หรือช่องทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนด ภายในวนัที� ๑๕ 

สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกองทพับก โดยกองทพัภาคที� ๓ / กองอํานวยการก่อสร้างฯจะชี �แจง

รายละเอียดดงักลา่วผ่านทางเว็บไซต์ http://www.army3.mi.th และ 

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

  ประกาศ ณ วนัที� ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑  
  

  

  

  

  

  
 

ฉลองชยั ชยัยะคํา  

(พลตรีฉลองชยั ชยัยะคํา) 

รองแม่ทพัภาคที� ๓/รองผู้ อํานวยการก่อสร้างฯ ทําการแทน 

แม่ทพัภาคที� ๓/ผู้อํานวยการก่อสร้างฯ 

  

  

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ 

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

 



 
 

สําเนาถกูต้อง  

  

ยงยทุธ คุ้มแพทย์  

(พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์)  

 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3  

 ประกาศขึ �นเว็บวนัที� ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ 

 โดย พนัเอกยงยทุธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทพัภาคที� 3 

 เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� ๑๒๗/๒๕๖๑ 

 


