
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคาซ้ือท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ําฃนาดต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ 

งานปรับปรุงขยายระบบส่งน้ําอ่างเก็บน้ําห้วยตึงอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ ความยาว ๑.๔๕๕ กิโลเมตร 
ตำบลเหล่ายาว อำ๓ อบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซ้ือท่อ PVC และ 
อุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ิาฃนาดต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ งานปรับปรุงขยายระบบส่งน้ําอ่างเก็บนํ้าห้วยตึง 
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ความยาว ๑.๔๕๕ กิโลเมตร ตำบลเหส่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลางชองงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งน้ี เป็นเงินท้ังส้ิน 
๗๘๘,๖๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหม่ืนแปดพันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) ตามรายการ ดังน้ี 
ท่อ PVC และอุปกรณ์ประกอบระบบท่อส่งน้ําฃนาดต่างๆ จำนวน ๑๗ รายการ รายละเอียดอุปกรณ์ประกอบ 
ระบบท่อส่งน้ําดังน้ี
รายการท่ี ๑-๒ ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๗-๒๕๖๑

๑. ท่อ PVC ชนิดปลายบานต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน ๘.๕ จำนวน ๒๖๖ ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว ยาว ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๒. ท่อ PVC ชนิดปลายบานต่อด้วยแหวนยาง ช้ัน ๘.๕ จำนวน ๓๒ ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว ยาว ๖ เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

รายการท่ี ๓-๕ ผลิตตามมาตรฐาน มอก.๑๑๓๑-๒๕๓๕
๓. ข้อโค้ง PVC ๙๐ องศา แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วย จำนวน ๒๒ ชุด

แหวนยาง ๑ ด้าน ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว
๔. ข้อโค้ง PVC ๔๕ องศา แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วย

แหวนยาง ๑ ด้าน ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว 
๕. ข้อโค้ง PVC ๒๒.๕ องศา แบบท่อปลายบานชนิดต่อด้วย 

แหวนยาง ๑ ด้าน ช้ัน ๘.๕ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว 
๖ . ข้องอ PVC ๙๐ องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว 

๗. ท่อส้ันหน้าจานชนิดปลายเรียบ (PVC ช้ัน ๘.๕)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๘. ท่อส้ันหน้าจานชนิดปลายเรียบ (PVC ช้ัน ๘.๕)

จำนวน ๒๘ ชุด

จำนวน ๒๘ ชุด

จำนวน ๘ อัน 
จำนวน ๒ ชุด

จำนวน ๒ ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ



รายการท่ี ๙ -๑ 0  ประตูน้ําเหล็กหล่อ ะ ล้ินยกแบบรองล้ินโลหะสำหรับงานประปา มอก.๒๔๖-๒๔๔๐ 
ชนิดปลายหน้าจานและก้านไม่ยก (NON RISING STEM) ชนาดต่างๆ ดังน้ี

๙. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๖ ชุด
๑๐. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน ๒ ชุด

๑๑. สามทางเหล็กหล่อชนิดหน้าจาน ๓ ด้าน จำนวน ๒ ชุด
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖x๔x๖ น้ิว มอก. ๙๑๘-๒๔๓๔ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๑๒. ท่อส้ันหน้าจาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ด้าน (PVC ช้ัน ๘.๔) จำนวน ๘ ชุด 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ นิ้วพร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๑๓. ท่อส้ันหน้าจาน ชนิดต่อด้วยแหวนยาง ๑ ด้าน (PVC ช้ัน ๘.๔) จำนวน ๒ ชุด 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ น้ิว พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 

๑๔. หัวกระโหลกกรองน้ิาทองเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ น้ิว จำนวน ๒ ชุด
รายการท่ี ๑ ๔ -๑ ๖  ท่อเหล็กอาบลังกะสิขนาดต่างๆ มอก.๒๗๗-๒๔๓๒

๑๔. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทท่ี ๒ จำนวน ๔ อัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗/2 น้ิว หนา ๓.๒๐ มม. ยาว ๖ ม.

๑๖. ท่อเหล็กอาบสังกะสี ประเภทท่ี ๒ จำนวน ๒ อัน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ น้ิว หนา ๓.๒๐ มม. ยาว ๖ ม.

๑๗. นํ้ายาหล่อลื่นแหวนยาง ขนาดบรรจุ ๑,๐๐๐ กรัม จำนวน ๘ กระป๋อง
รายการที่ ๑ -  ๑๗ ต้องการพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว



๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดชวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้

๙. ไม่เป็นผู้ไค้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ีงอาจปฏเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ย่ืนข้อ 
เสนอไค้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบชอง “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้อง 

มีการกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงชอง หรือมูลค่าตามสัญญาชองผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ไค้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไฃท่ีกำหนดไว้[นเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government P ro cu rem en t: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 
....................... ระหว่างเวลา......................... น. ถ ึง .........................น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที.่...................... ถึงวันท่ี
....................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไค้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไค้ท่ีเว็บไซต์ กรมชลประทาน (http://procurem ent.rid.go.th) หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๐-๖๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ prasert_pa@rid.go.th หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชี
กลางกำหนด ภายในวันที.่...................... โดยกรมชลประทานจะช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์
กรมชลประทาน (http://procurem ent.rid.go.th) และ www.gprocurement.go.th ในวันที.่......................

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


การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ังน้ี จะดำเนินการโดยใช้ 
จ่ายจากเงินงบประมาณประจำปี ๒<£๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือช้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 
บัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีท่ีกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทาน 
สำพูน ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว กรมชลประทาน โดยโครงการ 
ชลประทานลำพูนสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุภรณ์วัฒนิ สุรการ)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน 

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ี ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


