
ประกาศกรมชลประทาน

เร่ือง ประกวดราคาเชารถและเครื่องจักรกล รวม ๒๐ รายการ EB ช.๑/๒๕๖๒ งานปรับปรุงพนังกั้นนํ้าและอาคาร

ประกอบลําน้ํากํ่า ปตร.บานหนองบึง ตําบลดานมวงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.นํ้ากํ่า) ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมชลประทาน  โดย  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานํ้ากํ่า  มีความประสงคจะประกวดราคาเชารถ

และเคร่ืองจักรกล รวม ๒๐ รายการ EB ช.๑/๒๕๖๒ งานปรับปรุงพนังกั้นนํ้าและอาคารประกอบลํานํ้ากํ่า ปตร.บาน

หนองบึง ตําบลดานมวงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.นํ้ากํ่า) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-

bidding) ราคากลางของงานเชาในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งส้ิน ๑๐,๑๔๙,๑๘๒.๔๐ บาท (สิบลานหนึ่งแสน

ส่ีหมื่นเกาพันหน่ึงรอยแปดสิบสองบาทสี่สิบสตางค) ตามรายการ ดังนี้

               คาเชาเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงพนังกั้นนํ้า และอาคารประกอบลํานํ้ากํ่า
 

ปตร.บานหนองบึง  ตําบลดานมวงคํา  อําเภอโคกศรีสุพรรณ  จังหวัดสกลนคร

  ๑) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด  ๑๕๐  แรงมา  คันที่  ๑                  ระยะเวลาเชา      ๑๔๐  วัน
 

๒) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด  ๑๕๐  แรงมา  คันที่  ๒                  ระยะเวลาเชา      ๑๔๐  วัน
 

๓) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด  ๑๕๐  แรงมา  คันที่  ๓                  ระยะเวลาเชา      ๑๔๐  วัน
 

๔) รถขุดไฮดรอลิคตีนตะขาบ ขนาด  ๑๕๐  แรงมา  คันที่  ๔                  ระยะเวลาเชา      ๑๔๐  วัน
 

๕) รถเกลี่ยดิน ขนาด  ๑๕๐  แรงมา  คันท่ี  ๑                                    ระยะเวลาเชา     ๑๔๐  วัน
 

๖) รถเกลี่ยดิน ขนาด  ๑๕๐  แรงมา  คันท่ี  ๒                                   ระยะเวลาเชา      ๑๔๐  วัน
 

๗) รถบดสั่นสะเทือนลอเรียบ ขนาด  ๑๐  ตัน  คันที่  ๑                        ระยะเวลาเชา      ๑๔๐  วัน
 

๘) รถบดสั่นสะเทือนลอเรียบ ขนาด  ๑๐  ตัน  คันที่  ๒                        ระยะเวลาเชา      ๑๔๐  วัน
 

๙) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๑
 

    ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๐) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๒
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๑) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๓
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๒) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๔
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๓) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๕
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๔) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๖
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 



๑๕) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๗
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๖) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๘
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๗) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๙
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๘) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๑๐
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

๑๙) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๑๑
 

      ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 

 ๒๐) รถบรรทุกแบบ  ๑๐  ลอ  ขนาดความจุกระบะ  ๑๐  ลบ.ม.  คันที่  ๑๒
 

       ระยะเวลาเชา  ๑๔๐  วัน
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพใหเชาพัสดุท่ีประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมชลประทาน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ



ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ........................ ถึงวันที่

........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน

เปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข

๐-๔๒๐๕-๙๒๖๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมชลประทาน ผานทางอีเมล namkamrid7@rid.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่

........................ โดยกรมชลประทานจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทาง e-mail  ของโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา

น้ําก่ํา  namkamrid7@rid.go.th  เว็ปไซตของกรมชลประทาน  http://procurement.rid.go.th  และเว็ปไซตของ

กรมบัญชีกลาง  www.gprocurement.go.th ในวันที่ ........................ 
 

                การประกวดราคาเชาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding)  ครั้งนี้จะดําเนินการโดยใชจาย

จากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  กรมชลประทานสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส  หากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ
 

 
  ประกาศ ณ วันที่        กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง)

ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานํ้ากํ่า

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

mailto:namkamrid7@rid.go.th
http://procurement.rid.go.th/

