
 

ประกาศกรมการทหารช่าง 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่าง 
         ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

-------------------- 

 กรมการทหารช่าง  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จ านวน  ๑๖  รายการ    ดังนี้.- 
  (๑) รยบ.เทท้าย ๑๐ ตัน  ๖X๖  TIEMA แบบ TMSC2626AZ   จ านวน ๕ หมายเลขงาน  
                                                                                                     เป็นเงิน  ๓,๗๒๑,๐๒๐.- บาท 
   (๒) เรือยนต์ดันแพริบบร้อนบริดจ์ DONGFENG แบบ 6135JZC   จ านวน ๔ หมายเลขงาน 
   เป็นเงิน    ๘๕๔,๔๐๐.- บาท 
   (๓) หน่วย พล.พัฒนา ๑   จ านวน ๔ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๑,๑๕๙,๑๖๐.- บาท 
   (๔) หน่วย ช.พัน.๕๒ ช.๑ รอ.   จ านวน ๓ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๑,๙๓๓,๗๐๐.- บาท 
 (๕) หน่วย ช.พัน.๑๑๒ ช.๑ รอ.   จ านวน ๔ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๒,๐๔๙,๘๕๐.- บาท 
   (๖) หน่วย พล.พัฒนา ๒   จ านวน ๑ หมายเลขงาน เป็นเงิน    ๖๑๔,๙๘๐.- บาท 
   (๗) หน่วย ช.พัน.๒๐๒   จ านวน ๒ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๑,๒๖๙,๔๑๐.- บาท 
 (๘) หน่วย พล.พัฒนา ๓   จ านวน ๑ หมายเลขงาน เป็นเงิน    ๗๐๖,๔๐๐.- บาท 
 (๙) หน่วย ช.พัน.๓๐๒   จ านวน ๒ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๑,๓๗๘,๙๖๐.- บาท 
   (๑๐) หน่วย พล.พัฒนา ๔   จ านวน ๒ หมายเลขงาน เป็นเงิน    ๙๒๔,๑๐๐.- บาท 
   (๑๑) หน่วย ช.พัน.๔๐๒   จ านวน ๒ หมายเลขงาน เป็นเงิน    ๖๘๔,๓๙๐.- บาท 
 (๑๒) หน่วย ช.พัน.๑๑๑   จ านวน ๔ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๒,๒๒๔,๓๓๐.- บาท 
 (๑๓) หน่วย ช.พัน.๖๐๒   จ านวน ๓ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๒,๐๓๐,๘๕๐.- บาท 
   (๑๔) หน่วย พัน.ช.คมศ.   จ านวน ๕ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๑,๘๐๗,๑๐๐.- บาท 
 (๑๕) หน่วย พัน.ช.กช.   จ านวน ๑ หมายเลขงาน เป็นเงิน    ๕๙๔,๑๕๐.- บาท 
 (๑๖) หน่วย  รร.ช.กช.   จ านวน ๒ หมายเลขงาน เป็นเงิน  ๑,๐๔๗,๒๐๐.- บาท 
 
 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เป็นผู้มีอาชีพผู้มีอาชีพรับจ้างซ่อม หรือแก้ไขดัดแปลงพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่
เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมการทหารช่าง     ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 



- ๒ - 

 

 ๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
 ๖. เป็นนิติบุคคลและมีผลงานการรับจ้างซ่อมสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมือสายช่าง    ในวงเงินมูลค่า
สัญญาเดียวไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทัพบก 
 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 ก าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่  ๒๗  
เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘  ระหว่างเวลา   ๐๘.๓๐  น. ถึง  ๑๖.๓๐  น. 

 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา    ในระหว่างวันที่   ๑๐  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘   ถึง
วันที่๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.  ๒๕๕๘ ดูรายละเอียดได้ที่ เ ว็บไซต์  www.engrdept.com หรือ 
www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  ๐-๓๒๓๓-๗๐๑๔  ต่อ  ๕๓๒๒๘  ในวันและ
เวลาราชการ 
 
  ประกาศ    ณ    วันที่     ๑๐   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๘  
 
 พลตรี  
                                                                             ( สมชัย  ปิยะธรรมดารา )                                                                                                     
                                                                     รองเจ้ากรมการทหารช่าง  ท าการแทน 
                                                                               เจ้ากรมการทหารช่าง 

http://www.engrdept.com/
http://www.gprocurement.go.th/

