
( ส าเนา ) 
ประกาศกองทัพบก 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนที่ช ารดุ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนใต้ และ ๔ 
อ าเภอของ จังหวัดสงขลา แผนงานปรับปรุงซ่อมแซมถนน สาย บ้านยีลาบัน หมู่ที่ ๑๑ - บ้านคอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ต าบล

ตลิ่งชัน - บาเจาะ อ าเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 กองทัพบก มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  

 วัสดุก่อสร้างแผนงานปรบัปรุงซ่อมแซม
ถนน สาย บา้นยลีาบัน หมู่ที่ ๑๑ - บ้าน
คอลอกาเอ หมู่ที่ ๕ ต าบลตลิ่งชนั - บา
เจาะ อ าเภอบันนงัสตา จังหวัดยะลา 

จ านวน ๑   โครงการ 

 

  จ านวน ๙ (เก้า) รายการ ดังนี ้
๑.ดินลูกรัง                      จ านวน  ๑,๒๘๐  ลูกบาศก์เมตร 
๒.หินคลุก                       จ านวน  ๓,๘๙๑  ลูกบาศก์เมตร 
๓.ยางฉาบผิว CSS-1          จ านวน      ๕๒  ตัน 
                  ฯลฯ 
                 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุทีป่ระกวดราคาซื้อดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันไม่เกิน ๕ ปี ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
๑๒,๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบสองล้านสี่แสนบาทถ้วน) 
                 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืน่ข้อเสนอให้แก่กองทัพบก ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๔. ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มี
ค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเชน่ว่านั้น 
                 ๕. ผู้เสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ี่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา
ตามที่ กวพ. ก าหนด 
                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบัญชรีายรับรายจา่ย หรือแสดง
บัญชีรายรบัรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบญัชีราย   รับรายจ่าย (บช.๑) มาแสดงในวัน
ยื่นเอกสารสอบราคา ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
และแสดงบัญชีรายการรับจา่ย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบคุคล    เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับ
แก้ไขเพิ่มเติม    ทั้งนี ้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสรา้งฯ  สงวนสทิธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์   กับบุคคลหรือนิติบุคคล
ซึ่งได้ มีการระบชุื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคูส่ัญญาที่ไมไ่ด้แสดงบัญชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบัญชีรายรบั รายจา่ย ไม่
ถูกต้องครบถ้วนในส่วนสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคล หรือ นิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามประกาศดงักล่าว 
หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลา่วแล้ว 
                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                 ๘. ผู้เสนอราคา ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาต ิ เร่ือง  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการทีบุ่คคล หรือ นิติบุคคล เปน็คู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้.- 
                      ๘.๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ไม่แสดงบญัชีรายรบั
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ และต้องน าหนังสือแสดงบัญชีรายรับจา่ย (บช.๑) 
มาแสดงในวนัยืน่เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจา่ย ของโครงการที่บุคคล หรือนิติบุคคลเปน็
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี ้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  สงวน
สิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพนัธ ์  กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้ มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่า เป็นคู่สัญญาทีไ่ม่ได้แสดงบญัชี
รายรับรายจา่ยหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจา่ย ไม่ถูกต้องครบถว้นในส่วนสาระส าคัญ เว้นแต่บคุคล หรือ นิติบุคคลนั้นจะได้



แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ตามประกาศดังกลา่ว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชี
ดังกล่าวแล้ว  
                      ๘.๒ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผา่นบัญชธีนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่น
บาทคู่สญัญาอาจจ่ายเปน็เงินสดก็ได้ 
                  ๙. กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมคีุณสมบัติตามแนวทางการปฏิบตัิในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาที่เปน็กิจการร่วมค้า ตามหนังสือ ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๓๐๕/ว ๒๔๕๗ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม 
๒๕๔๓  ดังนี้.- 
                       ๙.๑ กรณีกิจการร่วมค้า ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการ ร่วมค้าที่  จดทะเบียนเปน็
นิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา ส่วนคุณสมบตัิด้าน
ผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดงักล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้า  มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไ์ด้ 
                        ๙.๒ กรณีกิจการร่วมค้า ไม่ไดจ้ดทะเบยีนเป็นนติิบุคคลใหม่ โดยหลักการนติิบุคคล แต่ละนิตบิุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเปน็ลายลักษณอ์ักษร ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับกองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสาร
ประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียว  เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
                ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส์ ในวันที่ ๘ กันยายน 
๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไดท้ี่เว็บไซต์ http://www.army๓.mi.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๒๔-๕๐๗๐ ต่อ ๗๓๓๕๔ ในวันและเวลาราชการ 
                 อนึ่ง การประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการก่อสร้างฯ  ยังไม่ได้รบัอนุมัติงบประมาณ 
หรือเงินอื่นใดเพื่อใช้ด าเนินการตามประกาศประกวดราคาดังกล่าว กองทัพภาคที่ ๓/กองอ านวยการ        ก่อสร้าง
ฯ  สามารถยกเลิกการจัดหาได ้ 
  
  ประกาศ ณ วันที ่๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

 

  
  
  
  
  
  

 

สมพงษ์ แจ้งจ ารัส  
(พลตรีสมพงษ ์แจ้งจ ารัส) 

รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
ท าการแทน 

แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อ านวยการก่อสร้างฯ 
 

  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ 
e-GP ได้ตั้งแต่วันที ่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

 

ส าเนาถูกต้อง 
 

  
ยงยุทธ คุ้มแพทย ์

 
(พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์) 

 
 นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 

 
 ประกาศข้ึนเว็บวนัที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
 โดย พันเอกยงยุทธ คุ้มแพทย์ นายทหารฝ่ายพลาธิการ กองทัพภาคที่ 3 
 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๕๓/๒๕๖๐ 

 


