
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๔ รายการ 

งานปรับปรุงระบบส่งน้ํา ๔R-๘R-LMC (เหมืองล่ามช้างอ่องน้อยจา) ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) 
ความยาว ๐.๖๕๐ กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริม 
คอนทรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๔ รายการ งานปรับปรุงระบบส่งนํ้า ๔R-๘R-LMC (เหมืองล่ามช้างอ่องน้อยจา) 
ฝายชลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) ความยาว ๐.๖๕๐ กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง 
ลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา 
ครั้งน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๓๖,๐๑๔.๗๒ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสบสามหมื่นหกพันสิบสี่บาทเจ็ดสิบสองสตางค์)
ตามรายการ ดังนี้

๑. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ จำนวน ๑๑.๕๙๖๗๖ ตัน
ชั้นคุณภาพ 5R ๒๔ มอก.๒๐-๒๕๕๙ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.
นํ้าหนักเส้นละ ๔.๙๙ กก. (จำนวน ๒,๓๒๔ เส้น)

๒. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย จำนวน ๓๐.๑๖๕๓๖ ตัน
ชั้นคุณภาพ รอ ๔๐1 มอก.๒๔-๒๕๕๙ 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.
'นาห1นักเส้นละ ๘.๘๘ กก. (จำนวน ๓,๓๙๗ เส้น)

๓. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย จำนวน ๐.๐๗๘๙๐ ตัน
ชั้นคุณภาพ รอ ๔๐1 มอก.๒๔-๒๕๕๙
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.
นํ้าหนักเส้นละ ๑๕.๗๘ กก. (จำนวน ๕ เส้น)

๔. ลาดผูกเหล็ก ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘) จำนวน ๑,๐๔๗ กก.
รายการที่ ๑-๔ ต้องการพัสคุที่ผลิตในประเทศไทย
รายการที่ ๑-๓ ตามรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ของกรมชลประทานที่แนบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว



เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาคเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ 

จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า 
หลักนากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๑๖ กันยายน ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ ถึงวันท่ี 
๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 
ชำระ;เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กรมชลประทาน (http://procurement.rid.PO.th) หรือ 
พพพ.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๐-๖๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ korpong_cp@rid.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชี 
กลางกำหนด ภายในวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานลำพูน จะชี้แจงราย 
ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (http://procurement.rid.go.th) และ 
www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

http://procurement.rid.PO.th
mailto:korpong_cp@rid.go.th
http://procurement.rid.go.th
http://www.gprocurement.go.th


การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ครั้งบี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่าย 
จากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือช้อตกลงเปีนหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕:๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน 
ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าวกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทาน 
ลำพูนลามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕:๖๕

(นาย;,
ผ้อำนวยการโครงการชลประทานสำพน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่จันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


