
ประกาศกรมชลประทาน
เร่ือง ประกวดราคาซื้อเหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน ๘ รายการ 

งาบซ่อมแซมบานบังคับน้ําระบบส่งนํ้าคลองส่งนํ้าสายใหญ่ฝายชลขันธพินิต จำนวน ๓๘ บาน 
ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเหล็กกล้า 
คาร์บอนรีดร้อน - เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน จำนวน ๘ รายการ งานซ่อมแซมบานบังคับนํ้าระบบส่งน้ํา 
คลองส่งนํ้าสายใหญ่ฝายชลขันธ์พินิต จำนวน ๓๘ บาน ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินท้ังส้ิน 
๒,๒๕;๓1๑๐๐ .๐๐  บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน (เหล็กแผ่นเรียบ) จำนวน ๕๐ แผ่น
ชั้นคุณภาพ SS ๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ 
ขนาด ๑,๒๑๙ มม. X ๒,๔๓๘ มม. X ๙ มม.

รายการที่ ๒ -  ๓ เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน ชั้นคุณภาพ SS ๔๐๐ มอก.๑๔๗๙-๒๕๕๘ ขนาดต่างๆ ดังน้ี
๒. ขนาด ๗๕ มม. X ๙  มม. X ๖  ม. จำนวน ๕๐ ท่อน
๓. ขนาด ๕๐ มม. X ๑๒ มม. X ๖  ม. จำนวน ๕๐ ท่อน

รายการที่ ๔ -  ๖ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีตร้อน แบบเหล็กฉากชาเท่ากัน ชั้นคุณภาพ SM ๔๐๐ 
มอก.๑๒๒๗-๒๔๔๘ ขนาดต่างๆ ดังน้ี

๔. ขนาด ๑๕๐  X ๑๕๐  X ๑๒ มม. ยาว ๖  ม. จำนวน ๔๕ ท่อน
๕. ขนาด ๗๕ X ๗๕ X ๙  มม. ยาว ๖  ม. จำนวน ๔๕ ท่อน
๖. ขนาด ๕๕ X ๕๕ X ๖  มม. ยาว ๖  ม. จำนวน ๔๐ ท่อน

รายการที่ ๗ -  ๘ เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (เหล็กตัวยู) ชั้นคุณภาพ SM ๔๐๐ 
มอก.๑๒๒๗-๒๔๔๘ ขนาดต่างๆ ดังน้ี

๗. ขนาด ๒๐๐ X ๘๐ X ๙  มม. ยาว ๖  ม. จำนวน ๓๐ ท่อน
๘. ขนาด ๑๒๕ X ๖๕  X ๖  มม. ยาว ๖  ม. จำนวน ๓๐ ท่อน

รายการทิ ๑-๘ ต้องการพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย
รายการที่ ๑-๘ ตามรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของกรมชลประทานที่แนบ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ



๔. ไม่เปีบบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเปีนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๕. ไม่เปีนบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ใบบัญขีรายข่ือผู้ทิ้งงาบและได้แจ้งเวียนซื่อให้เปีนผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเปีนหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปีนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เปีนผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก,กรมชลประทาน ณ วัน 
ประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเปีนการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้ารว่มค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดลัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน ส่ิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
มากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

สำหรับข้อตกลงๆ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญขวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจา้งภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro c u re m e n t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
........................ ระหว่างเวลา...........................น. ถ ึง ......................... น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ b o o .๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่ว ันที.่....................... ถึงวับท่ี
........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กรมชลประทาน (h ttp ://procurem ent.ricl.go .th) หรือ 
w w w .gprocurem ent.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๐๐-๖๒๖๒ ในวันและเวลาราชการ



ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง 
กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน ผ่านทางอีเมล์ supachai_พ©rid.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชี
กลางกำหนด ภายในวันที่.........................โดยกรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูน จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ กรมชลประทาน (h ttp ://p rocu rem en t.rid .go .th ) และ vvvwv.gprocurement.go.th ใน 
ว ันท ี่........................

การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งนี้ จะดำเนินการโดยใช้จ่าย 
จากเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๖ และจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเปีนหนังสือไต้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงบประมาณแล้ว และกรณีที่กรมชลประทาบ โดยโครงการชลประทาบลำพูนไม่ 
ไต้รับการจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งดังกล่าว กรมชลประทาน โดยโครงการชลประทานลำพูนสามารถ 
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างไต้

ประกาศ ณ ว ันท ี่^  ร1) ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

^ £ £ ^

(นายสุภรณ์วัฒน์ สุรการ)
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลำพูน

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไต้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา


