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ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นตรงการ์ดเรล - น็อตส้ัน จำนวน ๔ รายการ งานปรับปรุงระบบส่งนํ้า ๑R-๑R LMC 

(เหมืองทุ่งกู่) ฝายฃลขันธ์พินิต (ขนาดกลาง) สนับลนุนเกษตรแปลงใหญ่ ความยาว ๑ .๐๐0 กิโลเมตร 

โครงการขลประทานลำพูน ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเขียงใหม่ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idding)

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแผ่นตรงการ์ดเรล - 

‘นอตส้ัน จำนวน ๔ รายการ งานปรบัปรุงระบบล่งนํ้า ๑R-๑R LMC (เหมืองทุ่งทู่) ฝายชลขันธ์พินิต (ชนาตกลาง)

สนับสมุนเกษตรแปลงใหญ่ ความยาว ๑.๐๐๐  กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลฃัวมุง อำเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ 

เนินเงินท้ิงส้ิน ๑ 1๐๘๕ ,๓๒๔.๕๐ บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันสามร้อยยี่สิบสี่บาทห้าลิบสตางค์) ตามรายการ ดังน้ี 

๑. แผ่นตรงการ์ดเรล Class to Type ๑ จำนวน ๑๖๑ แผ่น

ชนาดแผ่น หนา ๒.๕ มม. ยาว ๔.๐๐ ม.

๒. เลาการ์ดเรล ขนาด ศก. ๑๐๐  มม. หนา ๔ มม. X ๒ ม. และ ฝา จำนวน ๒๒๓ ชุด 

๓. ‘นอตยาว แหวน ประกับ ติดแผ่นการ์ดเรล จำนวน ๒๒๓ ชุด

๔. น็อตส้ิน ติดแผ่นการ์ดเรล พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ,๗๔๗ ชุด

รายการที่ ๑ - ๔ ต้องการพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ตังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ทารคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เนินบุคคลซ่ึงถูกระบุซื่อH Iนบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนซื่อให้เนินผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารลนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเนินหุ้นล,วนผู้จัดการ กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มือำนาจในการตำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก1กรมซลประทาน ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธํ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธํ่ความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้อง 

มีการกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดขอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เขา้ร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดไห้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

G overnm ent P rocurem ent : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

........................ระหว่างเวลา ...........................น. ถีง ...........................น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ .........................ถึงวันท่ี

........................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านท,ไงระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถตูรายละเอียดได้ทํเวิบไซต่ กรมชลประทาน (h ttp ://p rocu rem en t.rid .go .th ) หรือ 

wwvv.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทํหมายเลข ๐-๔๓๐๐-๖๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 

กรมชลประพาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ korpong_cp@ rid.go.th หรือช,องทางตามที่กรมบัญชี

กลางกำหนด ภายในวันที่ ........................ โดยกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน จะชี้แจงรายละเอียด

ดังกล่าวผ่านทางเว่บไซต้ กรมชลประทาน (h ttp ://p rocu rem en t.rid .go .th ) และ w w w .gprocurem ent.go.th ใน 

วัน ท่ี ........................



การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่าย 

จากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราขบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใข้บังคับ และได้รับจัดลรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูนไม่ 

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน 

ลามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี sV  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

(น''

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน 

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

สุภรณีวัฒนิ สุรกๆร)

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


