
( สาํเนา )
ประกาศกรมชลประทาน

เรื�อง ประกวดราคาซื�อเหลก็เส้นเสริมคอนกรีตขนาดตา่งๆ และวัสดุปนูซเีมนตป์อรต์แลนด ์- กรวด

จาํนวน ๑๒ รายการ งานปรับปรุงระบบผันนํ�าฝายแม่ลอบ พร้อมอาคารประกอบ จาํนวน ๑๕ แหง่

ตาํบลทาแม่ลอบ อาํเภอแม่ทา จงัหวัดลาํพนู ดว้ยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)

                 กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลาํพนู มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื �อเหลก็เสน้เสรมิ

คอนกรตีขนาดตา่งๆ และวสัดปุนูซีเมนตป์อรต์แลนด ์- กรวด จาํนวน ๑๒ รายการ ดว้ยวิธีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ของงานปรบัปรุงระบบผนันํ�าฝายแมล่อบ พรอ้มอาคารประกอบ จาํนวน ๑๕ แหง่

ตาํบลทาแมล่อบ อาํเภอแมท่า จงัหวดัลาํพนู ราคากลางของงานซื �อในการประกวดราคาครั�งนี � เป็นเงินทั�งสิ �น 

๕,๕๒๓,๐๕๓.๓๖ บาท (หา้ลา้นหา้แสนสองหมื�นสามพนัหา้สบิสามบาทสามสบิหกสตางค)์ ตามรายการ ดงันี �

รายการที� ๑-๒ เหลก็เส้นเสริมคอนกรีตเหลก็เส้นกลมผิวเรียบ ชั�นคุณภาพ SR ๒๔ มอก.๒๐-๒๕๕๙

               ๑. ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๖ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.                 จาํนวน ๑.๑๗๖๖๐ ตนั

                   นํ�าหนกัเสน้ละ ๒.๒๒ กก. (จาํนวน ๕๓๐ เสน้)

               ๒. ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๙ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.                 จาํนวน ๔.๖๖๕๖๕ ตนั

                   นํ�าหนกัเสน้ละ ๔.๙๙ กก. (จาํนวน ๙๓๕ เสน้)

รายการที� ๓-๖ เหลก็เส้นเสริมคอนกรีตเหลก็เส้นกลมผิวข้ออ้อย ชั�นคุณภาพ SD ๔๐T มอก.๒๔-๒๕๕๙

               ๓. ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๑๒ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.               จาํนวน ๒๔.๐๕๕๙๒ ตนั

                   นํ�าหนกัเสน้ละ ๘.๘๘ กก. (จาํนวน ๒,๗๐๙ เสน้)

               ๔. ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๑๖ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.               จาํนวน ๙๙.๙๑๘๙๖ ตนั

                   นํ�าหนกัเสน้ละ ๑๕.๗๘ กก. (จาํนวน ๖,๓๓๒ เสน้)

               ๕. ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๒๐ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.               จาํนวน ๙.๑๙๘๑๘ ตนั

                   นํ�าหนกัเสน้ละ ๒๔.๖๖ กก. (จาํนวน ๓๗๓ เสน้)

               ๖. ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๒๕ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.               จาํนวน ๑๕.๒๙๖๔๑ ตนั

                   นํ�าหนกัเสน้ละ ๓๘.๕๓ กก.(จาํนวน ๓๙๗ เสน้)

               ๗. ลวดผกูเหลก็ ศก.๑.๒๕ (เบอร๑์๘)                                  จาํนวน ๓,๘๕๘ กก.

               ๘. ปนูซีเมนตป์อรต์แลนต ์ปนูถงุ ประเภท๑                           จาํนวน ๔,๙๒๒ ถงุ

                   บรรจ ุ๕๐ กก./ถงุ มอก.๑๕ เลม่ ๑-๒๕๕๕

               ๙. หินยอ่ย ๓/๔                                                            จาํนวน ๕๘๕ ลบ.ม.

               ๑๐. ทรายหยาบ                                                            จาํนวน ๖๗๙ ลบ.ม.

               ๑๑. หินใหญ่ คละ ขนาด ๑๕-๓๐ ซม.                                   จาํนวน ๔๐๗ ลบ.ม.

               ๑๒. กรวด ขนาด ๑ ๑/๒ นิ �ว                                              จาํนวน ๒๐ ลบ.ม.

              



                 รายการที� ๑ – ๑๒ ตอ้งการพสัดทีุ�ผลติในประเทศไทย

               รายการที� ๑ – ๖ , ๘ – ๑๒ ตามรายการละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) 

                 ของกรมชลประทานที�แนบ

                 ผูยื้�นขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี�

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นขอ้เสนอหรอืทาํสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ั�วคราว

เนื�องจากเป็นผูที้�ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบียบที�รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงการคลงักาํหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้ �งงานและไดแ้จง้เวียนชื�อใหเ้ป็นผูทิ้ �งงานของหนว่ย

งานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผูทิ้ �งงานเป็นหุน้สว่นผูจ้ดัการ

กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั�นดว้ย

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดภุาครฐักาํหนดในราชกิจจานเุบกษา

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรอืนิตบิคุคล ผูมี้อาชีพใหข้ายพสัดทีุ�ประกวดราคาซื �อดว้ยวิธีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกสด์งักลา่ว

                 ๘. ไมเ่ป็นผูมี้ผลประโยชนร์ว่มกนักบัผูยื้�นขอ้เสนอรายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก่กรมชลประทาน ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสค์รั�งนี �

                 ๙. ไมเ่ป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูยื้�นขอ้

เสนอไดมี้คาํสั�งใหส้ละเอกสทิธิ�ความคุม้กนัเชน่วา่นั�น

                 ๑๐. ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                    ๑๑.  ผูยื้�นขอ้เสนอที�ยื�นขอ้เสนอในรูปแบบของ "กิจการรว่มคา้" ตอ้งมีคณุสมบตัดิงันี �

                         กรณีที�ขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯจะตอ้งมี

การกาํหนดสดัสว่นหนา้ที� และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ�งของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั

มากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอื�นทกุราย

                          สาํหรบัขอ้ตกลงฯ ที�ไมไ่ดก้าํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุราย

จะตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน

�



สาํเนาถกูตอ้ง
 

จไุรรตัน ์แกว้แปงเขียว

(นางจไุรรตัน ์แกว้แปงเขียว)

 เจา้พนกังานธรุการชาํนาญงาน

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 โดย นางจไุรรตัน ์แกว้แปงเขียว เจา้พนกังานธรุการชาํนาญงาน

                ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัที�

........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

                ผูส้นใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผา่นทาง

ระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกสแ์ละชาํระเงินผา่นทางธนาคาร ตั�งแตว่นัที� ........................ ถงึวนัที�

........................ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ไดภ้ายหลงัจาก

ชาํระเงินเป็นที�เรยีบรอ้ยแลว้จนถงึก่อนวนัเสนอราคา

                ผูส้นใจสามารถดรูายละเอียดไดที้�เวบ็ไซต ์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรอื

www.gprocurement.go.th หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐-๕๓๐๐-๖๒๖๒ ในวนัและเวลาราชการ

                ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั

กรมชลประทาน ผา่นทางอีเมล ์supornwat_s@rid.go.th หรอืชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลางกาํหนด ภายในวนัที�

........................ โดยกรมชลประทานจะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต ์กรมชลประทาน

(http://procurement.rid.go.th) และ www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................ 

                    การประกวดราคาซื �อดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ครั�งนี � จะดาํเนินการโดยใช้

จา่ยจากเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืได้

ตอ่เมื�อ

ไดร้บัจดัสรรเงินงบประมาณ ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  และกรณีที�กรมชลประทานไมไ่ดร้บัการจดัสรรงบ

ประมาณเพื�อการจดัหาในครั�งนี � กรมชลประทานสามารถยกเลกิการจดัหาได้

 
 ประกาศ ณ วนัที�         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

วฒิุชยั รกัษาสขุ 

(นายวฒิุชยั รกัษาสขุ)

ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานลาํพนู ปฏิบตัริาชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน

 

 
หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

๒) ในระบบ e-GP ไดต้ั�งแตว่นัที� ซื �อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา


