
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคาซื้อเหล็กเล้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๒ รายการ 

งานปรับปรุงระบบส่งนํ้า ๓R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะ ๖ ฝายชลขันธ์พินิต (ชนาดกลาง)
ความยาว ๐.๘๔๘ กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเขียงใหม ่

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์'จะประกวดราคา1ซ้ือเหล็กเส้นเสริม 
คอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๒ รายการ งานปรับปรุงระบบส่งน้ํา ๓R-LMC (เหมืองพญาคำ) ระยะ รอ 
ฝายชลขันธ์พินิต (ชนาดกลาง) ความยาว ๐.๘๔๘ กิโลเมตร โครงการชลประทานลำพูน ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ 
เนินเงินท้ังส้ิน ๑.๒๓๔,๔๓๘.๙๗ บาท (หนึ่งล้านสองแสนลามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสามลิบแปดบาทเก้าสิบเจ็ดลตางคํ)
ตามรายการ ดังน้ี

๑. เหล็กเส้นเสรีมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย จำนวน ๔๔.๔รก๐๐๘ ดัน
ชั้นคุณภาพ SD ๔ ๐! มอก.๒๔-๒๔๔๙
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มม. ยาว ๑๐.๐๐ ม.
น้ําหนักเส้นละ ๘.๘๘ กก. (จำนวน ๔,๑๑๖ เส้น)

๒. ลวดผูกเหล็ก คก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘) จำนวน ๑ ,๔๔๔ กก.
รายการที่ ๑-๒ ต้องการพัสดุท่ีผลิตในประเทคไทย
รายการที่ ๑ ตามรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ของกรมชลประทานท่ีแนบ

V c H  V  2 /  «1  ay<=» ay  I ห 1ผู้ยันข้อเสนอจะต้องมิคุณสมบัติ ดังตอณนิ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เนินบุคคลส้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เนินบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานชองผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาคเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เนินบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เนินผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มือำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



๖. มีคุณสมบัติและไม่มลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัลดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาฃีพให้ขายพัสดุท่ีประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วัน 
ประกาคประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หริอไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอท่ียื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายไตรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี 

การกำหนดสัตส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurem ent : e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไนวันท่ี ๗ 
ตุลาคม ๒๙:"ง' ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้ลไวใจล ามารถขอซื้อเอกสารประกวตราคาด้วยอิเล็กทวอนิกสํ ใใ,!ร']ค-1ซตละ ๒๐๐,๐๐ บาท ผิานทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงนผ่านทางธนาคาร ตนเด่วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๙ ถึงวันท่ี 
๖ ตุลาคม ๒๕๖๕. โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระ 
เงน เป็ไงท่ี เร่ ยไ J ริอ ย แล่"' 1 จนถี ง ก'อนวัน เสนอร "ไ ค' ไ

ผู้สนใจลามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมชลประทาน (http://procurem ent.rici.go.th) หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามท างโทรศัพทํหมายเลข 0-๕,11๐๐-๖๒๖๒ ไนวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานสำพูน ผ่านทางอีเมล์ Natee_si@rid.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชี 
กลางกำหนด ภายในวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ โดยกรมชลประทานโดยโครงการชลประทานลำพูน จะข้ีแจงราย 
ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (http://procurem ent.rici §๐.th) และ 
www.gprocurement.go.th ในวันท่ี .,1! ตุลาคม ๒๕๖๕

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


การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คร้ังน้ี จะดำเนินการโดยใซ้จ่าย 
จากเงินงบประมาณประจำปี ๒(£๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือใด้ต่อเมื่อพระราชบัญญัต ิ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีท่ีกรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน 
ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทาน 
ลำพูนสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

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

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕

(นายสุ,กรณีวัฒน่ สุรการ)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน 

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน


