
( สาํเนา )
ประกาศกรมชลประทาน

เรื�อง ประกวดราคาซื�อเหลก็เส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหลก็ จาํนวน ๒ รายการ

งานปรับปรุงระบบส่งนํ�า ๓R-LMC (เหมอืงพญาคาํ) ระยะ ๖ ฝายชลขันธพ์นิิต (ขนาดกลาง)

ความยาว ๐.๘๔๘ กโิลเมตร โครงการชลประทานลาํพนู ตาํบลทา่กว้าง อาํเภอสารภ ีจงัหวัดเชยีงใหม่

ดว้ยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์(e-bidding)

                 กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลาํพนู มีความประสงคจ์ะประกวดราคาซื �อเหลก็เสน้เสรมิ

คอนกรตี - ลวดผกูเหลก็ จาํนวน ๒ รายการ งานปรบัปรุงระบบสง่นํ�า ๓R-LMC (เหมืองพญาคาํ) ระยะ ๖

ฝายชลขนัธพิ์นิต (ขนาดกลาง) ความยาว ๐.๘๔๘ กิโลเมตร โครงการชลประทานลาํพนู ตาํบลทา่กวา้ง อาํเภอ

สารภี จงัหวดัเชียงใหม ่ดว้ยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานซื �อในการประกวด

ราคาครั�งนี � เป็นเงินทั�งสิ �น ๑,๒๓๔,๔๓๘.๙๗ บาท (หนึ�งลา้นสองแสนสามหมื�นสี�พนัสี�รอ้ยสามสบิแปดบาทเกา้สบิ

เจ็ดสตางค)์ 

ตามรายการ ดงันี �

                    ๑. เหลก็เสน้เสรมิคอนกรตีเหลก็เสน้กลมผิวขอ้ออ้ย           จาํนวน ๔๕.๔๓๐๐๘ ตนั

                    ชั�นคณุภาพ SD ๔๐T มอก.๒๔-๒๕๕๙

                    ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลาง ๑๒ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.

                    นํ�าหนกัเสน้ละ ๘.๘๘ กก. (จาํนวน ๕,๑๑๖ เสน้)

                    ๒. ลวดผกูเหลก็ ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร ์๑๘)                     จาํนวน ๑,๕๕๔ กก.

                    รายการที� ๑-๒ ตอ้งการพสัดทีุ�ผลติในประเทศไทย

                    รายการที� ๑ 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

กรรมการ

ผูจ้ดัการ 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�นขอ้เสนอที�ยื�นขอ้เสนอในรูปแบบของ “กิจการรว่มคา้” ตอ้งมีคณุสมบตั ิดงันี �

                        กรณีที�ขอ้ตกลงฯ กาํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลงฯ จะตอ้งมี

การกาํหนดสดัสว่นหนา้ที� และความรบัผิดชอบในปรมิาณงาน สิ�งของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั

มากกวา่ ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอื�นทกุราย

                        สาํหรบัขอ้ตกลงฯ ที�ไมไ่ดก้าํหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุราย

จะตอ้งมีคณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กาํหนดไวใ้นเอกสารเชิญชวน

                ๑๑. ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์(Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง
 

                ผูยื้�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจา้งภาครฐัดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัที�

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

                ผูส้นใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์ในราคาชดุละ ๒๐๐.๐๐ 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 โดยโครงการชลประทานลาํพนู ผา่นทางอีเมล ์Natee_si@rid.go.th หรอืชอ่งทางตามที�กรมบญัชี

กลางกาํหนด ภายในวนัที� ........................ โดยกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลาํพนู จะชี �แจงราย

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

www.gprocurement.go.th ในวนัที� ........................ 

                  



สาํเนาถกูตอ้ง
 

จไุรรตัน ์แกว้แปงเขียว

(นางจไุรรตัน ์แกว้แปงเขียว)

 เจา้พนกังานธรุการชาํนาญงาน

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๒๐ กนัยายน ๒๕๖๕

 โดย นางจไุรรตัน ์แกว้แปงเขียว เจา้พนกังานธรุการชาํนาญงาน

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

จากเงินงบประมาณประจาํปี ๒๕๖๖ และจะมีการลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไดต้อ่เมื�อพระราช

บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใชบ้งัคบั และไดร้บัจดัสรรงบประมาณราย

จา่ยประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสาํนกังบประมาณแลว้ และกรณีที�กรมชลประทาน โดยโครงการ

ชลประทานลาํพนู  ไมไ่ดร้บัการจดัสรรเงินงบประมาณเพื�อการจดัซื �อจดัจา้งในครั�งดงักลา่ว กรมชลประทาน โดย

โครงการชลประทานลาํพนูสามารถยกเลกิการจดัซื �อจดัจา้งได้

 
 ประกาศ ณ วนัที�         กนัยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

 

 

 

 

 

 

สภุรณว์ฒัน ์สรุการ 

(นายสภุรณว์ฒัน ์สรุการ)

ผูอ้าํนวยการโครงการชลประทานลาํพนู

ปฏิบตัริาชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

 

 
หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

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


