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( สาํเนา )
ประกาศกรมชลประทาน

เรื�อง ประกวดราคาซื �อบานระบายและเครื�องยกพร้อมเพลา จาํนวน ๑ รายการ เลขที� EB ซ.๑๙/๒๕๖๑

สาํหรับโครงการปรับปรุงคลองดกันํ �าห้วยวาน ปตร.บ้านนาคู่ ด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-

bidding)
 
                 กรมชลประทาน  โดย  โครงการสง่นํ �าและบํารุงรักษานํ �ากํ�า  ตําบลนํ �ากํ�า  อําเภอธาตพุนม  จงัหวดั

นครพนม  มีความประสงค์จะประกวดราคาซื �อบานระบายและเครื�องยกพร้อมเพลา จํานวน ๑ รายการ เลขที� EB

ซ.๑๙/๒๕๖๑ สาํหรับโครงการปรับปรุงคลองดกันํ �าห้วยวาน ปตร.บ้านนาคู ่ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-

bidding) ราคากลางของงานซื �อในการประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ�งล้านสี�แสน

บาทถ้วน) ตามรายการ ดงันี �
                       ๑. บานระบายและเครื�องยกพร้อมเพลา  บานฝาทอ่ชนิดรับนํ �า           จํานวน       ๘         ชดุ

                         สองทางกรอบสี�เหลี�ยม ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ ม.
                          ตามแบบหมายเลข  ๑๘๙๔๑๓ และ ๑๘๙๔๑๔
                          และเครื�องยกพร้อมเพลา ขนาด ๖.๕ ตนั

                          ตามแบบหมายเลข มฐ.๐๙-๐๒-๐๑๐  ถงึ ๐๑๒
                          รวมคา่ประกอบและตดิตั �ง

 
 
 
                 ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตั ิดงัตอ่ไปนี �

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว

เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงานของหนว่ย

งานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ

กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการ

บริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิตบิคุคล ผู้ มีอาชีพขายพสัดทีุ�ประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่กรมชลประทาน ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมในการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ยื�นข้อ

เสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�ความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                 ๑๐. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง

                 ๑๑.ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง ตามที�คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ย

ไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสาํคญั ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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สาํเนาถกูต้อง
 

สรุเชษฎ์ จิตธรรม

(นายสรุเชษฎ์ จิตธรรม)

 เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี

 ประกาศขึ �นเวบ็วนัที� ๒๑ มิถนุายน ๒๕๖๑

 โดย นายสรุเชษฎ์ จิตธรรม เจ้าพนกังานการเงินและบญัชี

 เอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที� EB ซ.๑๙/๒๕๖๑

                 ๑๓. ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งได้รับคดัเลอืกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจา่ย

เงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในวนัที�

๒๙ มิถนุายน ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถงึ ๑๖.๓๐ น. 

                ผู้สนใจสามารถขอซื �อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผา่นทาง

ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์และชําระเงินผา่นทางธนาคาร ตั �งแตว่นัที� ๒๑ มิถนุายน ๒๕๖๑ ถงึวนั

ที� ๒๘ มิถนุายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ได้ภายหลงั

จากชําระเงินเป็นที�เรียบร้อยแล้วจนถงึก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ที�เวบ็ไซต์ (http://procurement.rid.go.th) หรือ

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข

๐-๔๒๐๕-๙๒๖๖ ในวนัและเวลาราชการ 

                ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ�มเตมิเกี�ยวกบัรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายงั

กรมชลประทาน ผา่นทางอีเมล์ namkamrid7@rid.go.th หรือชอ่งทางตามที�กรมบญัชีกลางกําหนด ภายในวนัที�

๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๑ โดยกรมชลประทานจะชี �แจงรายละเอียดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต์ โครงการสง่นํ �าและบํารุง

รักษานํ �ากํ�า  www.namkamproject.com  เวป็ไซต์กรมชลประทาน  http://procurement.rid.go.th และเวป็ไซต์

กรมบญัชีกลาง www.gprocurement.go.th ในวนัที� ๒๕ มิถนุายน ๒๕๖๑ 
 

                การประกวดราคาซื �อด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  ครั �งนี �จะดําเนินการโดยใช้จา่ย

จากเงินงบประมาณรายจา่ย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  กรมชลประทานสงวนสทิธิ�ที�จะยกเลกิการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หากไมไ่ด้รับจดัสรรเงินงบประมาณ
  

 
 ประกาศ ณ วนัที� ๒๑ มิถนุายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

เฉลมิชยั จนัทร์วงษา 

(นายเฉลมิชยั จนัทร์วงษา)

นายชา่งชลประทานอาวโุส รักษาการในตําแหนง่

ผู้ อํานวยการโครงการสง่นํ �าและบํารุงรักษานํ �ากํ�า

 

 
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที� ๑ และเอกสารสว่นที�

๒) ในระบบ e-GP ได้ตั �งแตว่นัที� ซื �อเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา

 

http://www.namkamproject.com/
http://procurement.rid.go.th/

