
( สําเนา )
ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือทอเหล็กอาบสังกะสี - แผนเพลท จํานวน ๓ รายการ งานปรับปรุงระบบผันนํ้าฝายแมลอบ

พรอมอาคารประกอบ จํานวน ๑๕ แหง ตําบลทาแมลอบ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

                 กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลําพูน มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อทอเหล็กอาบ

สังกะสี - แผนเพลท จํานวน ๓ รายการ งานปรับปรุงระบบผันนํ้าฝายแมลอบ พรอมอาคารประกอบ จํานวน ๑๕ แหง

ตําบลทาแมลอบ อําเภอแมทา จังหวัดลําพูน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ

ในการประกวดราคาครั้งน้ี เปนเงินทั้งสิ้น ๕๔๙,๖๕๗.๐๐ บาท (หาแสนสี่หม่ืนเกาพันหกรอยหาสิบเจ็ดบาทถวน) 

ตามรายการ ดังน้ี

                    ๑. ทอเหล็กอาบสังกะสี ประเภทท่ี ๒ ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๖ เมตร                     จํานวน ๑๗๑ ทอน

                    ๒. สลักแปนเกลียว ขนาด ๑๒ มม. ยาว ๑๕ ซม.                                         จํานวน ๑,๒๙๖ ชุด

                    ๓. แผนเพลท หนาจานเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ๐.๑๕ ม. หนา ๑๐ มม.           จํานวน ๓๒๔ แผน

                    รายการที่ ๑ - ๓ ตองการพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                



                    ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมชลประทาน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                    ๑๑. ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้                   

                              กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะ
ตองมีการกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก
มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย                                                                                                  
                            สําหรับขอตกลงฯ ท่ีไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคา

 ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่

๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๓๐๐-๖๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลําพูน ผานทางอีเมล supornwat_s@rid.go.th หรือชองทางตามที่กรม

บัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลําพูน จะชี้แจงราย

ละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) และ

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕



สําเนาถูกตอง
 

จุไรรัตน แกวแปงเขียว

(นางจุไรรัตน แกวแปงเขียว)

 เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

 โดย นางจุไรรัตน แกวแปงเขียว เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน

 เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขท่ี EB (ซ) ๔/๒๕๖๕ ลพ.

                    การประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) คร้ังนี้ จะดําเนินการโดยใชจาย

จากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๕ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อไดรับจัดสรรงบ

ประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกรณีท่ีกรมชลประทานไมไดรับจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดหาครั้งนี้

กรมชลประทานสามารถยกเลิกการจัดหาได
 
  ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

วุฒิชัย รักษาสุข 

 

(นายวุฒิชัย รักษาสุข)

รองผูอํานวยการสํานักชลประทานที่ ๑ รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการโครงการชลประทานลําพูน ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมชลประทาน                      

 

หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

 


