
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๔ รายการ 

งานสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา พ้ืนที่ชลประทาบ ๕0๐ ไร่ บ้านดอยโตน โครงการชลประทานลำพูน
ตำบลบ้าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กเส้นเสริม 

คอนกรีต - ลวดผูกเหล็ก จำนวน ๔ รายการ งานสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้า พื้นที่ชลประทาน ๕๐๐ ไร่ 

บ้านดอยโตน โครงการชลประทานลำพูน ตำบลบ้าพลู อำเภอบ้านโอ่ง จังหวัดลำพูน ราคากลางของงานซื้อในการ 

ประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสัน ๕๗๖,๓๒๖.๔๗ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยยี่สิบหกบาทที่สิบเจ็ด 

สตางค์) ตามรายการ ดังนี้

๑. เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย จำนวน ๒๐.๒๒๘๖๔ ดับ

ชั้นคุณภาพ SD ๔๐1 มอก.๒๔-๒๕๕๙ 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๒ มม. ยาว ๑๐ .๐๐  ม.

นํ้าหนักเส้นละ ๘.๘๘ กก. (จำนวน ๒,๒๗๘ เส้น)

รายการที่ ๒ -  ๓ เหล็กเส้นเสริมคอนกรีตเหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ชั้นคุณภาพ SR ๒๔ มอก.๒๐-๒๕๕๙ 

๒. ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง ๙ มม. ยาว ๑๐ .๐๐  ม. จำนวน ๑.๐๙๗๘๐ ดัน

บํ้าหนักเส้นละ ๔.๙๙ กก. (จำบวบ ๒๒๐ เส้น)

๓. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ มม. ยาว ๑๐ .๐๐  ม. จำนวน ๑.๑๐๕๕๖ ตัน

นํ้าหนักเส้นละ ๒.๒๒ กก. (จำนวน ๔๙๘ เส้น)

๔. ลวดผูกเหล็ก ศก. ๑.๒๕ มม. (เบอร์ ๑๘) จำนวน ๕๖๑ กก.

รายการที่ ๑-๔ ต้องการพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย

รายการที่ ๑-๓ ตามรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (SPECIFICATIONS) ของกรมชลประทานที่แนบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย

๓. ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาบ 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จดัการ กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบันด้วย



๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการบโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก'กรมชลประทาน ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการชัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมในการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอไดัมีคำสั่งให้สละเอกสิทธี๋ความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังบี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้อง 

มีการกำหนดลัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบใบปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไมใต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ใบเอกสารเชิญซวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

G overnm ent P ro c u re m e n t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วับที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ถึงวับ 

ท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 

ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวับเสนอราคา

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

w w w .gprocurem ent.go.th  หรือสอบถามทางโทรดัพทํหมายเลข ๐-๕๓๐๐-๖๒๖๒ ในวับและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ prasert_pa@ rid.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชี 

กลางกำหนด ภายในวนัที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกรมซลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน จะซี้แจงราย 

ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (h ttp ://p rocurem ent.rid .go .th ) และ 

w w w .gprocurem ent.go.th ใบวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕



การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่าย 

จากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูนไม่ 

ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งดังกล่าว กรมชลประทาบ โดยโครงการชลประทานลำพูน 

สามารถยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี ฅ 0  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


