
ประกาศกรมฃลประทาน
เรื่อง ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๓ รายการ งานปรับปรุงระบบส่งนํ้า 
พร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน (ขนาดกลาง) ความยาว ๑.๐๙๓  กิโลเมตร โครงการขลประทานลำพูน 

ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

กรมซลประทาน โดยโครงการซลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริม 

คอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๓ รายการ  งานปรับปรุงระบบส่งนํ้าพร้อมอาคารประกอบฝายวังปาน  (ขนาดกลาง) 

ความยาว ๑.๐๙๓  กิโลเมตร โครงการซลประทานลำพูน ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-b idd in§) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งน ี้ เนินเงินทั้งสิ้น 

๑,๔๗๙,๕๘๙.๐๗ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจํดหมื่นเก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าบาทเจ็ดสตางค์) ตามรายการ ดังนี้ 

๑. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย จำนวน ๓๐.๐๓๕๗๑ ตัน

ขั้นคุณภาพ  รอ  ๔๐�โ มอก.๒๔-๒๕๕๙ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มม. ยาว ๑๐ .๐๐  ม.

นํ้าหนักเส้นละ ๘.๘๘ กก. (จำนวน ๓,๓๘๓ เส้น)

๒. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ จำนวน ๒๔.๗๐๐๕๐ ตัน

ขั้นคุณภาพ  SFfe๔ มอก .๒๐-๒๕๕๙ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙  มม. ยาว ๑๐ .๐๐  ม.

นี้าหนักเส้นละ ๔ .๙๙ กก. (จำนวน ๔,๙๕๐ เส้น)

๓. ลวดผูกเหล็ก ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘) จำนวน ๑ ,๗๙๑ .๐๐  กก.

รายการที่ ๑-๓ ต้องการพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

รายการที่ ๑-๒ ตามรายการละเอ ียดค ุณลักษณะเฉพาะ  (SPECIFICATIONS) ของกรมชลประทานที่แนบ

ผู้ย ื่นข้อเสนอจะต้องมีค ุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เน ินบุคคลส้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเล ิกกิจการ

๔. ไม่เนินบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน ื่องจากเนินผู้ท ี่ไม่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้!นบัญชีรายซื่อผู้ท ิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ท ิ้งงานของหน่วย 

งานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผ ู้ท ิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จ ัดการ 

กรรมการ ผู้จ ัดการ ผู้บริหาร ผู้ม ีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบ ุคคลนั้นด้วย

๖. มีค ุณสมบัต ิและไม่ม ีล ักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนติิบ ุคคล ผู้ม ีอาชีพให้ขายพัสดุท ี่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธ ีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้ม ีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข ้ายื่นข้อเสนอให้แก 'กรมชลประทาน ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ครั้งบ ี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธํ่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธื้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑0 . ผู้ย ื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “ก ิจการร ่วมค ้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังบี้

กรณีที่ข ้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป ็นผู้เข ้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงๆ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบในปริมาณงาน  สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข ้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่า ผู้เข ้าร ่วมค้ารายอื่นทกุราย

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข ้าร ่วมค้าท ุกราย 

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๑๑ . ผู้ย ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ (E lectron ic  

G o v e rn m en t P ro c u re m e n t : e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ย ื่นข ้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ ไนวันที่ 

..........................ระหว ่าง เวลา ............................น. ถ ึง ............................น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐ .๐๐  บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส ์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต ั้งแต ่ว ันท ี่..........................ถึงวันที่

..........................โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากขำระเงิน

เป็นที่เร ียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไฃต์ กรมชลประทาน (h t tp :/ /p ro c u re m e n t.r id .g o .th ) หรือ 

w w w .g p ro cu rem en t.g o .th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๓๐๐-๖๒๖๒  ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอ ียดเพ ิ่มเต ิมเก ี่ยวกับรายละเอ ียดค ุณล ักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 

กรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ p rasert_p a@ rid .g o .th  หรือช่องทางตามที่กรมบัญชี

กลางกำหนด ภายในว ันท ี.่.........................โดยกรมชลประทาน  โดยโครงการซลประทานลำพูน จะชี้แจงรายละเอ ียด

ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (h t tp :/ /p ro c u re m e n t.r id .g o .th ) และ w w w .g p ro cu rem en t.g o .th  ใน 

ว ัน ท ี่..........................



การประกวดราคาซื้อด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e-b idd ing) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใซ้จ่าย 

จากเงินงบประมาณประจำปี ๒<£๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเปีนหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ. ๒<£๖๖ มีผลใข้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒(£๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทาน โดยโครงการขลประทานลำพูน 

ไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมซลประทาน โดยโครงการชลประทาน 

ลำพูนสามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๖) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

(นาย 1

ผ้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน

ปฏิบ ัต ิราชการแทน  อธิบดีกรมชลประทาน


