
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคาซื้อหินใหญ่คละขนาด ๑๕-๓๐ ซม. และวัสดุอื่นๆ รวม ๗ รายการ 

งานปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าห้วยเดื่อ จัดหานํ้าสนับสนุนโครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา พื้นที่ชลประทานเดิม 
ได้รับการปรับปรุง ๓๐๐ ไร่ ตำบลบ้านโอ่ง อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน 

เลขที่ 58 (ซ) ๐๓/ ๒๕๖๔ ลพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ชเอเอแกร)

กรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อหินใหญ่คละขนาด 
๑๕-๓๐ ชม. และวัสดุอ่ืนๆ รวม ๗ รายการ งานปรับปรุงอ่างเก็บนํ้าห้วยเดื่อ จัดหาน้ําสนับสนุนโครงการพัฒนาท่ีดิน 
มูลนิธิชัยพัฒนา พ้ืนท่ีซลประทานเดิมได้รับการปรับปรุง ๓00 ไร่ ตำบลบ้านโอ่ง อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน เลขท่ี 
58 (ช) ๐๓/ ๒๕๖๔ ลพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ชเชชเกรู) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา 
คร้ังน้ี เบ้นเงินท้ังส้ิน ๙,๑๓๐,๔๕๙.๔๐ บาท (เก้าล้านหน่ึงแสนสานหม่ืนส่ีร้อยห้าสืบเก้าบาทส่ีสิบสตางค์) ตามรายการ 
ดังน้ี

๑. หินใหญ่คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ชม. จำนวน ๕๒๘ ลบ.ม.
๒. คอนกรีตผสมเสร็จ กำลังอัดประลัยที่อายุ ๒๘ วัน จำนวน ๑,๕๗๗ ลบ.ม.

รูปลูกบาคกํ ๑๕x๑๕x๑๕ ซม.
๒๑๐ กก./ตร.ชม. หรือรูปทรงกระบอก ๑๕x๓๐ ชม.
๒๔๐ กก./ตร.,ซม. มอก.๒๑๓-๒๕๖๐

๓. ปูนซีเมนต์ปอรีตแลนด์ ปูนถุง ประเภท ๑ จำนวน ๙,๖๖๒ ถุง
บรรจุ ๕๐ กก./ถุง มอก.๑๕ เล่ม ๑-๒๕๕๕ 
และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 
150๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ท่ีทำในประเทคไทยเท่าน้ีน

๔. หินย่อย ๓/ ๔ 
๕. ทรายหยาบ 
๖. กรวด เบอร์ ๑
๗. แผ่นไม้อัดชนิดใช้ภายนอก ขนาด ๔x๘ ฟุต หนา ๑๐ มม.

จำนวน ๑,๒๒๑ ลบ.ม. 
จำนวน ๖,๔๐๙ ลบ.ม. 
จำนวน ๓,๒๖๔ ลบ.ม. 

จำนวน ๑,๒๑๐ แผ่น
รายการที่ ๑ -  ๖ ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (รเวอ๐ เาอฝ็เ:เอกร) ของกรมชลประทานท่ีแนบ

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เบ้นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๔. ไม่เป็นบุคฅลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเรียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัจในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผัท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผ้จัดการ กรรมการ

*3 ® จ บ  จ 1น

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมตาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (8๒0๒๐ก๔ 
0๐ห6โ■ กกา6กI 8โ0บนโลกกลเกบ : 6 - 08) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ
กรณีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าหลักจะ 
ต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าท่ีไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น 
ผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ล็ไต้

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญขวน

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี ๒ 
มีนาคม ๒๔๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๔๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ถึงวันท่ี 
๑ มีนาคม ๒๔๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระ 
เงินเป็นท่ี เร่ ยบร้อยแล้วจน ถี 1 ก่อนวัน เสนอร า ค า

ผู้สนใจลามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซติ กรมชลประทาน (ลาปว://เวโ๐(ะนโ6 กาลกา.ก่ป.5๐.าล) หรือ 
ท/พพ,5(วโ0รบโ6๓ 6กาญ๐นเา หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๖๒๖๒ ใบวันและเวลาราชกาว



ผู้ลนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ ร น เ ว ฮ โ ก @ท ่ ช . 5 0 .1:ห หรือช่องทางตามท ี 'กรม 
บัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ ี ๒๔๖๔ โดยกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน จะซ้ีแจง 
รายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (ห'!:ชเว://เวโ๐0นโ6กกลกนโ]ป.3อ.■ ผ่า) และ 
เท ผ พ ,3เวโ๐(ะนเ'6 กก6 ก!:.3๐.1:6 ในวันที ่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-61๗๗เก3) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่าย 
จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ค. ๒๔๖๔ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือได้รับจัดสรรงบ 
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีท่ีกรมชลประทานไม่ได้รับ 
การจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้ กรมชลประทานสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ 

(นายวุฒิชัย รักษาสุข)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรืยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ 6-6? ได้ต้ังแต่วันท่ี ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


