
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคา4 อท่อ และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งนํ้าฃนาดต่างๆ จำนวน ๒๒ รายการ

งานปรับปรุงระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บนํ้าห้วยบง ความยาว ๑ .๑๖ กิโลเมตร พ้ืนท่ี ๓๐๐ ไร่
ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 

เลขท่ี 58 (ซ) ๐๘/ ๒๕๖๓ ลพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ชเชชเกฐ)

กรมชลประทาน โดยโครงการซลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อท่อ และ
อุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งนํ้าฃนาดต่างๆ จำนวน ๒๒ รายการ งานปรับปรุงระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ 
อ่างเก็บนํ้าห้วยบง ความยาว ๑ .๑ ๖  กิโลเมตร พ้ืนท่ี ๓๐๐ ไร่ ตำบลทาปลาคุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เลขที่ 58 
(ซ) ๐๘/ ๒๕๖๓ ลพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-ช!0๒เทฐ) ราคากลางชองงานซื้อในการประกวดราคา 
ครั้งนี้ เนินเงินท้ังสัน ๗๘๘,๗๘๗.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ท่อ เ ^  และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งนํ้าขนาดต่างๆ จำนวน ๒๒ รายการ 
รายการที่ ๑ -  ๒ ผลิตตามมาตรจาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒ 

และผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕
๑. ท่อ โ ^  ชนิดปลายบานต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน ๘.๕ จำนวน ๑๗๐ ชุด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖  น้ิว ยาว ๖  เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒. ท่อ ชนิดปลายบานต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน ๘.๕ จำนวน ๒๓ ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว ยาว ๖  เมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๓. ท่อสั้นหน้าจานเหล็กหล่อปากระฆัง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖  น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๔. ท่อสั้นหน้าจานเหล็กหล่อปากระฆัง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๕. ท่อสั้นหน้าจาน 8\/ป ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน ๘.๕ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๖. ท่อสั้นหน้าจานปลายเรียบ ช้ัน ๘.๕
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๗. ท่อสั้นหน้าจานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน ๘.๕

จำนวน ๖  ชุด 

จำนวน ๓ ชุด 

จำนวน ๙ ชุด 

จำนวน ๗ ชุด 

จำนวน ๑๐  ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ



จานวน ๑ ชุด๘. ท่อสั้นหน้าจาน ๒ ด้าน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๙. ท่อเหล็กเหนียวชนิดหน้าจาน ๒ ด้าน จำนวน ๙ ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว 
ยาว ๑.๕๐ เมตร หนา ๖  มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

รายการที่ ๑๐-๑๑ ท่อเหล็กอาบลังกะสิขนาดต่างๆ มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ 
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 15๐ ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น 

๑๐. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที, ๒ จำนวน ๒ เส้น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ค1/2 น้ิว หนา ๓.๒๐ มม. X ๖  ม.

๑๑. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ ๒ จำนวน ๑ เส้น
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ น้ิว หนา ๓.๒๐ มม. X ๖  ม.

รายการที่ ๑๒ -  ๑๕ ข้อโค้งฟึวีซี สำหรับเป็นท่อนํ้าและอุปกรณ์
ผลิตตามมาตรจานมอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕

และผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕
๑๒. ข้อโค้ง ^  ๒๒.๕ องศา

แบบท่อปลายบานซนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑  ด้าน 
ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖  น้ิว 

๑๓. ข้อโค้ง ^  ๔๕ องศา
แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑  ด้าน 
ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖  น้ิว 

๑๔. ข้อโค้ง 1ว\ ๙๐ องศา
แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑  ด้าน 
ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖  น้ิว 

๑๕. ข้อโค้ง ๙๐  องศา
แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑  ด้าน

จำนวน ๔๐ ท่อ

จำนวน ๓๔ ท่อน

จำนวน ๓๓ ท่อน

จำนวน ๒ ชุด

ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว
๑๖ . ข้อโค้งเหล็กหล่อ ๔๕ องศา ชนิดหน้าจาน ๒ ด้าน จำนวน ๖  ชุด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว
๑๗. ข้อต่อลดขนาด ๔ น้ิว ลด ๒ น้ิว จำนวน ๔ ชุด
รายการที่ ๑๘ -  ๑๙ ประตูนกเหล็กหล่อ ะ ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปุๆ 
มอก.๒๕๖-๒๕๔๐ ขนิดปลายหน้าจานและก้านไม่ยก (ผ ุ0ผ ญรแ\16 5 7 ^ )
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น
๑๘. ประตูนํ้าเหล็กหล่อลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา จำนวน ๑ ชุด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖  น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ



๑๙. ประตูนํ้าเหล็กหล่อลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒๐. สามทางเหล็กหล่อชนิดหน้าจาน ๓ ด้าน
ขนาด ศก. ๖ น้ิว X ๔ น้ิว X ๖ น้ิว มอก.๙๑๘-๒๕:๓๕:
พร้อมประเก็นยาง หนา ๑๐  มม. และสกรู น๊อต แหวนรอง 
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕  
ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น

๒๑. /\เก น7\1\/[ะ ขนาด ศก. ๒ น้ิว (ชนิดลูกลอยตู่) มอก.๑๓๖๘-๒๕๓๙ 
พร้อมประเล็นยางหนา ๑ ๐  มม. และสกรู น๊อต แหวนรอง 
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕  
ที่ทำในประเทศไทยเท่านั้น

๒๒. หัวกระโหลกกรองนํ้าทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เปีนบุคคลส้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๔. ไม่เปีนบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว 

เนื่องจากเปีนผู้ท่ีไม1ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เปีนบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อใหัเปีนผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก,กรมชลประทาน ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (516(ะ1:โ0ก10 
6 (^ 6 โท๓ 6 ภ1: กเ'00นโ6๓6ท1: : 6 - 6ก) ของกรมบัญชีกลาง

จำนวน ๘ ชุด 

จำนวน ๘ ชุด

จำนวน ๔ ชุด

จำนวน ๒ ชุด



ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระ'นบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
........................ ระหว่างเวลา...........................น. ถ ึง ..........................น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่.........................ถึงวันท่ี
........................ โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมชลประทาน (ป!:1:[ว://เวเ'๐(ะนโอเาก6ก!:.ทิป.30.1:เา) หรือ 
ทโผผ.ฐเวโ00ชโร๓ 6ทน.50.นห หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๐-๖๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ 5๐๓เว0 เว^@โ!ป.ร๐.1:เา หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชี
กลางกำหนด ภายในวันที่......................... โดยกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูนจะซื้แจงรายละเอียดดัง
กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (เานน(อ://เวโ00นโ6๓ 6กนทิป.50 .นห) และ ผพผ.3|วโ0(ะนโ6 เาก6 ทนรู0.นเา ในวันที่

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปปเก3) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่าย 
จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทานไม่ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ กรมชลประทานสามารถยกเลิกการจัดหาได้

ประกาศ ณ วันท่ี ^  มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวุฒิชัย รักษาสุข)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 6-0? ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


