
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคารบอนรีดร้อน �เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตู 
ระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต โครงการชลประทานลำพูน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือเหล็กกล้าคาร์บอน 
รีดร้อน �เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน งานซ่อมแซมประตูระบายทรายฝายชลขันธ์พินิต โครงการชลประทานลำพูน 
ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางชองงานซื้อ 
ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งส้ิน ๙๘๖,๗๗๐.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหม่ืนหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ตามรายการ ดังน้ี

รายการที่ ๑-๒ เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน (เหล็กแผ่นเรียบ) ขั้นคุณภาพ SS ๔๐๐ มอก.๔๒๘-๒๔๖๐ 
ขนาดต่างๆ ดังน้ี

๒. ขนาด ๑,๒๑๙ X ๒,๔๓๘ X ๙ มม.
๑. ขนาด ๑,๒๑๙ X ๒,๔๓๘ X ๑๒ มม. จำนวน ๘ แผ่น 

จำนวน ๘ แผ่น
รายการที่ ๓-๑๔ เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ขั้นคุณภาพ SM ๔๐๐ มอก.๔๒๘-๒๔๖๐

ขนาดต่างๆ ดังน้ี

๙. ขนาด ๘๐ X ๑๐ มม. X ๖.๐๐ ม.

๑๔. ขนาด ๘๐ X ๙  มม. X ๖.๐๐ ม.
๑๓. ขนาด ๑๐๐  X ๙ มม. X ๖.๐๐ ม.
๑๒. ขนาด ๑๘๐ X ๙ มม. X ๖.๐๐ ม.

๘. ขนาด ๒๔ X ๑๒ มม. X ๖.๐๐ ม.
๗. ขนาด ๑๐๐  X ๑๒ มม. X ๖.๐๐ ม.
๖. ขนาด ๑๒๐ X ๑๒ มม. X ๖.๐๐ ม.

๓. ขนาด ๒๓๔ X ๑๖ มม. X ๖.๐๐ ม.

๑๐. ขนาด ๔๐ X ๑๐ มม. X ๖.๐๐ ม.
๑๑. ขนาด ๒๙๐ X ๙  มม. X ๖.๐๐ ม.

๔. ขนาด ๑๔๐ X ๑๖ มม. X ๖.๐๐ ม.
๔. ขนาด ๑๘๐ X ๑๖ มม. X ๖.๐๐ ม.

จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน 
จำนวน ๖ ท่อน

รายการที่ ๑๔ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนแบบเหล็กฉากขาเท่ากัน ขั้นคุณภาพ SM ๔๐๐ 
มอก.๑๒๒๗-๒๔๔๘ ขนาดต่างๆ ดังน้ี

๑๔. ขนาด ๑๐๐ X ๑๐๐  X ๑๖ มม. X ๖.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน



รายการที่ ๑๖-๑๗ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนแบบเหล็กรางน้ํา (เหล็กรูปตัว 0  
ชั้นคุณภาพ SM ๔๐๐ มอก.๑๒๒๗-๒๕๔๘ ขนาดต่างๆ ตังน้ี

๑๖. ขนาด ๒๙๐ X ๙๐  X ๙ มม. X ๖.๐๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน
๑๗. ขนาด ๒๔๐ X ๙๐ X ๙ มม. X ๖.๐๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน
รายการที่ ๑๘ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนแบบเหล็ก I-BEAM ชั้นคณุภาพ SM ๔๐๐ 

มอก.๑๒๒๗-๒๔๔๘ ขนาดต่างๆ ดังน้ี
๑๘. ขนาด ๒๔๐ X ๑๒๔ X ๗.๔ มม. X ๖.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน

รายการที่ ๑-๑๘ ต้องการพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
รายการที่ ๑-๑๘ ตามรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมซลประทานท่ีแนบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ตังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม’ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มิอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใบการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ‘'กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
กรณีที่ข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้อง 

มีการกำหนดลัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องมิคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน



๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent Procurem ent : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
........................ระหว่างเวลา..........................น. ถ ึง .........................น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐0.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่........................ถึงวันท่ี
....................... โดยดาวนเหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมชลประทาน (h ttp ://procurem ent.rid .go .th) หรือ 
www.gprocurem ent.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๐-๖๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ supachai_w@rid.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชี
กลางกำหนด ภายในวันที่........................โดยกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (h ttp ://procurem ent.rid .go.th) และ w w w.gprocurem ent.go.th ใน 
ว ันท ี่........................

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่าย 
จากเงินงบประมาณประจำปี ๒๔๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน 
ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการจัดซ้ือในคร้ังดังกล่าว กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน 
สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายสุ/ฑณํวัฒนิ สุรการ)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ี ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


