
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือท่อ และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ําฃนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ

งานปรับปรุงระบบส่งน้ําพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ําห้วยลึก ความยาว ๒.๖๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ี ๕๐๐ ไร่
ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

เลขท่ี 88  (ซ) ๐๙/ ๒๕๖๓ ลพ. ด้วยว ิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปปเท?)

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือท่อ ^ 0  และ 
อุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งนํ้าฃนาดต่างๆ จำนวน ๒0 รายการ งานปรับปรุงระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบ 
อ่างเก็บนํ้าห้วยลึก ความยาว ๒.๖๐ กิโลเมตร พ้ืนท่ี ๕๐๐ ไร, ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เลขท่ี 1:8 
(ซ) ๐๙/ ๒๕๖๓ ลพ. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0๒1ท?) ราคากลางชองงานซื้อในการประกวดราคา 
คร้ังน้ี เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๕๘๕,๓๗๕.๐๐ บาท (หน่ึงล้านห้าแลนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน)
ตามรายการ ดังน้ี

ท่อ ?\^0 และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ําขนาดต่างๆ จำนวน ๒๐ รายการ 
รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ําดังน้ี
รายการท่ี ๑ - ๒ ผลิตตามมาตรธฺาน มอก. ๑๗-๒๕๓๒ และผลิตจากโรงงานท่ีโด้รับรองคณภาพ 

150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕
๑. ท่อ 8\^  ชนิดปลายบานต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน ๘.๕ จำนวน ๕๒๕ ชุด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว ยาว ๖  เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
๒. ท่อ 9\^  ชนิดปลายบานต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน ๘.๕ จำนวน ๕๕ ชุด

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว ยาว ๖  เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 
รายการท่ี ๓ -  ๗ ข้อโค้งฟิวีฃี ลำหรับเป็นท'อน้ําและอุปกรณ์ ผลิตตามมาตรจุาน 

มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕ และผลิตจากโรงงานที,ได้รับรองคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕
๓. ข้อโค้ง 8\^  ๙๐ องศา จำนวน ๑๙  ชุด

แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ด้าน ช้ัน ๘.๕ 
ขนาด ศก. ๖ น้ิว

๔. ข้อโค้ง เ ^  ๔๕ องศา จำนวน ๑๒ ชุด
แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ด้าน ช้ัน ๘.๕ 
ขนาด ศก. ๖ น้ิว

๕. ข้อโค้ง เ ^  ๒๒.๕ องศา จำนวน ๑๗ ชุด
แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ด้าน ช้ัน ๘.๕ 
ขนาด ศก. ๖  น้ิว



๖. ข้อโค้ง ? ^  ๙๐ องศา จำนวน ๑๒ ชุด
แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ด้าน ช้ัน ๘.๕ 
ขนาด ศก. ๔ น้ิว

๗. ข้อโค้ง ๔๕ องศา จำนวน ๘ ชุด
แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ด้าน ช้ัน ๘.๕ 
ขนาด ศก. ๔ น้ิว

๘. ท่อสันหน้าจานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ค้าน จำนวน ๖  ชุด
ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๙. ท่อสันหน้าจานชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ด้าน จำนวน ๑๐ ชุด
ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๑๐. ท่อสันหน้าจานชนิดปลายเรียบ ช้ัน ๘.๕ จำนวน ๑๖  ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๑๑. ท่อสันหน้าจานชนิดปลายเรียบ ช้ัน ๘.๕ จำนวน ๑๐ ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๑๒. สามทางเหล็กหล่อชนิดหน้าจาน ๓ ด้าน จำนวน ๑๐ ชุด
ขนาด ศก. ๖ X ๔ X ๖  น้ิว มอก.๙๑๘-๒๕๓๕ 
พร้อมประเก็นยาง หนา ๑๐ มม. และสกรู น๊อต แหวนรอง 
ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕  
ที่ท่าในประเทศไทยเท่านั้น

รายการท่ี ๑๓ -  ๑๔ ประตูน้ําเหล็กหล่อ ะ ล้ินยกแบบรองล้ินโลหะ สำหรับงานประปา 
มอก.๒๕๖-๒๕๔๐ ชนิดปลายหน้าจานและก้านไม่ยก (ผ ุ0ผ ญธเผ(จู่ 5า~8ฬ ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการ 
รับรองระบบคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ท่ีท่าในประเทศไทยเท่าน้ัน

๑๓. ประตูนํ้าเหล็กหล่อลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ
สำหรับงานประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๑๔. ประตูนํ้าเหล็กหล่อลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะ
สำหรับงานประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖  น้ิว 
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๑๕. ข้อต่อลดขนาด ๔ น้ิว ลด ๒ น้ิว 
๑๖. /\18 V V ธ ขนาด ศก. ๒ น้ิว (ชนิดลูกลอยคู่)

มอก.๑๓๖๘-๒๕๓๙ พร้อมประเก็บยาง หนา ๑๐ มม.
และสกรู น๊อต แหวนรอง ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ 
150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ท่ีท่าให้ประเทศไทยเท่าน้ัน 

๑๗. หัวกะโหลกกรองน้ัาทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว จำนวน ๓ ชุด
รายการท่ี ๑๘ -  ๑๙ ท่อเหล็กอาบสังกะสีขนาดต่างๆ มอก.๒๗๗-๒๕๓๒ ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับ

จำนวน ๑๓ ชุด

จำนวน ๓ ชุด

จำนวน ๓ ชุด 
จำนวน ๓ ชุด



การรับรองคุณภาพ 150 ๙๐๐๑:๒๐๑๕ ท่ีทำในประเทศไทยเท่าน้ัน
๑๘. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ ๒ จำนวน ๖ ท่อน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙/2 น้ิว หนา ๓.๒๐ มม. X ๖ ม. 
๑๙. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทที่ ๒ จำนวน ๓ ท่อน

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ น้ิว หนา ๓.๒๐ มม. X ๖ ม. 
๒๐. นํ้ายาหล่อลื่นแหวนยาง ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๑๖ กป.

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม,เป็นบุคคลส้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ้ความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (^[รเะนอก10 
(ว้0ห6โทกกอก1: กโ00นโ6 กา6 ก1: ะ 6 - (3ก) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 
๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา



ผู้สนใจสๆมๆรถตูรๆยละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ กรมซลประทาน (เาปเว://เวโ0๐นโอ๓ 0ทบโเฟ.ฐ๐.ชา) หรือ 
พ'พพ.ฐเวโ0๐นโ6ทา6ทบฐ(ว.'ชา หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0-๕๓0๐-๖๒๖๒ ในวับและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ ผชรลเ^รโเ(ฐ)โเฟ.5๐.ปา หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชี 
กลางกำหนด ภายในวันที่ ๑ ๖  มีนาคม ๒๕๖๓ โดยกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน จะชี้แจงราย 
ละเอียดด้งกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (เาป[ว://เวโ0๐นโอ๓ 0ก!โเฟ.ฐ0.1เา) และ 
พพ/'พ/.3เวโ๐๐นโอ๓ อก!:.5๐.'ชา ในวันท่ี ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓

จากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมือได้รับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีท่ีกรมชลประทานไม่ได้รับ 
จัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งนี้ กรมชลประทานสามารถยกเลิกการจัดหาได้

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 0-6? ได้ต้ังแต่วันท่ี ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเฟฟเกฐ) ครั้งน้ี จะดำเนินการโดยใช้จ่าย

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓

าสุช)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมชลประทาน


