
ประกาศกรมชลประทาน

เร่ือง ประกวดราคาซ้ือทอเหล็กและอุปกรณทอเหล็ก รวม ๔๕ รายการ เลขที่ EB ซ.๑๘/๒๕๖๒ สําหรับงานสถานี

สูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบสงนํ้าบานลาดคอ ตําบลดานมวงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.นํ้า

กํ่า) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมชลประทาน  โดย  โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานํ้ากํ่า  มีความประสงคจะประกวดราคาซื้อทอ

เหล็กและอุปกรณทอเหล็ก รวม ๔๕ รายการ เลขท่ี EB ซ.๑๘/๒๕๖๒ สําหรับงานสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟาพรอมระบบ

สงน้ําบานลาดคอ ตําบลดานมวงคํา อําเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร (คบ.นํ้ากํ่า) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้ง

ส้ิน ๕,๑๐๕,๔๖๕.๐๐ บาท (หาลานหนึ่งแสนหาพันสี่รอยหกสิบหาบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

    ทอเหล็กและอุปกรณทอเหล็ก  ชนิดและขนาดตาง ๆ  ดังนี้ 
 

ทอเหล็กเหนียว มอก.๔๒๗ - ๒๕๓๑
 

๑. ทอเหล็กเหนียว ขนาด ศก.๗.๐๐ มม. หนา ๙ มม. ปลายเรียบ ๒ ดาน              จํานวน      ๘  ทอน
 

    ยาว  ๕.๐๐ ม.
 

ทอเหล็กเหนียว มอก.๔๒๗ - ๒๕๓๑ และเช่ือมดวยหนาแปลนเช่ือมเหล็ก
 

๒. ทอเหล็กเหนียวหนาจาน ๒ ดาน ขนาด ศก.๓๐๐ มม.  หนา ๖ มม.                  จํานวน      ๑  ทอน
 

    ยาว ๕.๐๐ ม.
 

๓. ทอเหล็กเหนียวหนาจาน ๒ ดาน ขนาด ศก.๓๐๐ มม.  หนา ๖ มม.                  จํานวน      ๔  ทอน
 

    ยาว ๓.๐๐ ม. 
 

อุปกรณเหล็กเหนียว  ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕
 

๔. ทอสั้นปลายหนาจานและปลายเรียบ (เหล็กเหนียว)  ขนาด ศก. ๕๐๐ มม.          จํานวน   ๕๒  ทอน
 

    ยาว  ๐.๕๐  ม
 

๕. ทอสั้นปลายหนาจานและปลายเรียบ (เหล็กเหนียว)  ขนาด ศก. ๔๐๐ มม.          จํานวน  ๖๗   ทอน
 

    ยาว  ๐.๕๐ ม.
 

๖. ทอสั้นปลายหนาจานสองดาน  (เหล็กเหนียว)  ขนาด ศก. ๔๐๐ มม.                 จํานวน    ๔   ทอน
 

๗. ทอสั้นปลายหนาจานสองดาน (เหล็กเหนียว)  ขนาด ศก. ๓๐๐ มม.                  จํานวน    ๓   ทอน
 

๘.ขอโคง ๔๕ องศา ปลายหนาจานสองดาน ขนาด ศก.๒๐๐ มม.                        จํานวน   ๑๒   ทอน
 

อุปกรณเหล็กเหนียว  ตามมาตรฐาน  PWA (กปภ.)
 

๙. ทอสามทางปลายหนาจานสามดาน (เหล็กเหนียว)                                       จํานวน    ๑   ทอน
 

    ขนาด ศก.๕๐๐ x๔๐๐ x๕๐๐ มม
 

๑๐. ทอสามทางปลายหนาจานสามดาน (เหล็กเหนียว)                                     จํานวน    ๑   ทอน
 

     ขนาด ศก.๕๐๐x๒๐๐ x๕๐๐ มม.
 



๑๑. ทอสามทางปลายหนาจานสามดาน (เหล็กเหนียว)                                     จํานวน   ๒๑  ทอน
 

     ขนาด ศก.๕๐๐x๑๐๐ x๕๐๐ มม.
 

๑๒. ทอสามทางปลายหนาจานสามดาน (เหล็กเหนียว)                                     จํานวน  ๒๑   ทอน
 

     ขนาด ศก.๔๐๐ x๑๐๐ x๔๐๐ มม.
 

๑๓. ทอลดปลายหนาจานสองดาน (เหล็กเหนียว)                                            จํานวน    ๑  ทอน
 

     ขนาด ๕๐๐x๔๐๐ มม.
 

๑๔. ทอลดปลายหนาจานสองดาน (เหล็กเหนียว)  ขนาด ๕๐๐x๓๐๐ มม.              จํานวน    ๑   ทอน
 

๑๕. ทอลดปลายหนาจานสองดาน (เหล็กเหนียว)  ขนาด ๔๐๐x๒๐๐ มม.              จํานวน    ๔   ทอน
 

๑๖. ทอโคงปลายหนาจานสองดาน  ๒๒.๕ องศา (เหล็กเหนียว)                          จํานวน    ๒   ทอน
 

      ขนาด ศก.๕๐๐ มม
 

๑๗. ทอโคงปลายหนาจานสองดาน ๔๕ องศา (เหล็กเหนียว)  ขนาด ศก.๔๐๐ ม.     จํานวน     ๒   ทอน
 

๑๘. ทอโคงปลายหนาจานสองดาน  ๒๒.๕ องศา (เหล็กเหนียว) ขนาด ศก.๔๐๐ มม. จํานวน    ๖   ทอน
 

๑๙. Y-BRANCH ทอเหล็กเหนียว ขนาด ศก.๓๐๐ มม.  หนาจานสามดาน              จํานวน    ๓   ทอน
 

๒๐. หนาจานตาบอด เหล็กเหนียว ขนาด ศก.๓๐๐ มม.                                   จํานวน    ๓   ทอน
 

อุปกรณและขอตอเหล็กหลอเทาสําหรับทอสงน้ํา ชนิดทนความดัน  มอก.๙๑๘ - ๒๕๓๕
 

๒๑. ทอโคงปลายหนาจานสองดาน ๔๕ องศา (เหล็กหลอเทา)  ขนาด ศก.๓๐๐ มม.  จํานวน    ๒   ทอน
 

๒๒. ทอโคงปลายหนาจานสองดาน ๓๐ องศา (เหล็กหลอเทา)  ขนาด ศก.๓๐๐ มม.  จํานวน    ๑   ทอน
 

๒๓. หนาจานเกลียวใน (เหล็กหลอเทา) ขนาด ศก.๑๐๐ ม.                                จํานวน   ๔๗  อัน
 

อุปกรณทอเหล็กเหนียว  มอก.๒๗๖ - ๒๕๓๒  และ  มอก.๒๗๗ – ๒๕๓๒
 

๒๔. ทอเหล็กปลายหนาจานสองดาน ขนาด ศก.๒๐๐ มม.  ยาว ๓.๐๐ ม.              จํานวน    ๖   ทอน
 

๒๕. ทอเหล็กปลายหนาจานสองดาน ขนาด ศก.๒๐๐ มม.  ยาว ๑.๕๐ ม.              จํานวน    ๖   ทอน
 

๒๖. ทอเหล็กปลายหนาจานและปลายเรียบ ขนาด ศก.๒๐๐ มม.  ยาว ๐.๕๐ ม.      จํานวน   ๑๒  ทอน
 

๒๗. ทอเหล็กอาบสังกะสี ขนาด ศก.๑๐๐ มม.ปลายเกลียวนอกสองดาน ยาว ๓.๐๐ ม. จํานวน  ๔๒ ทอน
 

๒๘. ขอตอปลายหนาจานและเกลียวนอก  ขนาด ศก.๑๐๐ มม.                          จํานวน   ๑๕๒   อัน
 

อุปกรณเหล็กหลออบเหนียวตอดวยเกลียว มอก.๒๔๙ - ๒๕๔๐
 

๒๙. ทอแยกสามทางเกลียวใน ขนาด ศก.๑๐๐ มม.                                         จํานวน    ๓๘   อัน
 

๓๐. ขอโคง ๙๐ องศา เกลียวใน ขนาด ศก.๑๐๐ มม.                                       จํานวน    ๗๖  อัน
 

ประตูนํ้าบนดินและอ่ืน ๆ
 

๓๑. GATE VALVE ขนาด ศก.๔๐๐ มม.  มอก.๒๕๖ - ๒๕๔๐ ช้ัน PN.๑๐              จํานวน      ๑   ชุด
 

๓๒. GATE VALVE ขนาด ศก.๒๐๐ มม.  มอก.๒๕๖ - ๒๕๔๐ ช้ัน PN.๑๐              จํานวน      ๖   ชุด
 

๓๓. GATE VALVE ขนาด ศก.๑๐๐ มม.  มอก.๒๕๖ - ๒๕๔๐ ช้ัน PN.๑๐              จํานวน    ๗๖   ชุด
 

๓๔. CHECK VALVE ขนาด ศก.๓๐๐ มม. มอก.๓๘๓ – ๒๕๒๙                           จํานวน      ๑   ชุด
 

๓๕. HI-SPEED AIR VALVE ขนาด ศก.๘๐ มม. มอก.๑๓๖๘ – ๒๕๓๙                   จํานวน      ๕  ชุด
 

อุปกรณเหล็กหลอเทาสําหรับทอสงน้ําชนิดทนความดัน  ตามมาตรฐาน PWA (กปภ.)
 

๓๖. แหวนยีโบลต (เหล็กหลอเทา)  ขนาด ศก.๕๐๐ ม.                                      จํานวน    ๒๖  ชุด
 

๓๗. แหวนยีโบลต (เหล็กหลอเทา)  ขนาด ศก.๔๐๐ ม.                                      จํานวน    ๓๒  ชุด



๓๘. แหวนยีโบลต (เหล็กหลอเทา)  ขนาด ศก.๒๐๐ ม.                                      จํานวน      ๒  ชุด
 

สกรูอัดหนาจานชุบสังกะสีพรอมประเก็นยาง  ตามมาตรฐาน PWA (กปภ.)
 

๓๙. นอตสกรูอัดหนาจานพรอมประเก็นยาง ขนาด ศก.๕๐๐ มม.                          จํานวน    ๕๒  ชุด
 

๔๐. นอตสกรูอัดหนาจานพรอมประเก็นยาง ขนาด ศก.๔๐๐ มม.                          จํานวน    ๖๘  ชุด
 

๔๑. นอตสกรูอัดหนาจานพรอมประเก็นยาง ขนาด ศก.๓๐๐ มม.                          จํานวน    ๑๘  ชุด
 

๔๒. นอตสกรูอัดหนาจานพรอมประเก็นยาง ขนาด ศก.๒๐๐ มม.                          จํานวน    ๔๒  ชุด
 

๔๓. นอตสกรูอัดหนาจานพรอมประเก็นยาง ขนาด ศก.๑๐๐ มม.                          จํานวน  ๑๙๙  ชุด
 

อุปกรณประกอบอื่น ๆ
 

๔๔. เหล็กรัดทอ ขนาด ศก.๐.๓๐ ม. หนา ๖ มม.  กวาง ๐.๑๐ ม.                         จํานวน     ๖   อัน
 

๔๕. นอตสลักเกลียวรูปตัว "J" ขนาด ๑-๑/๒ นิ้ว x ๘ นิ้ว                                    จํานวน   ๑๒  ชุด
 
 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมชลประทาน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด



                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ ถึงวันที่

๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข

๐-๔๒๐๕-๙๒๖๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมชลประทาน ผานทางอีเมล namkamrid7@rid.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๒๐

กุมภาพันธ ๒๕๖๒ โดยกรมชลประทานจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางอีเมลลของ  โครงการสงนํ้าและบํารุง

รักษาน้ําก่ํา  namkamrid7@rid.go.th  เว็บไซตของกรมชลประทาน  http://grocurement.rid.go.th  และเว็ปไซต

ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ 
 

 
                การประกวดราคาซื้อดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding)  ครั้งนี้จะดําเนินการโดยใชจาย

จากเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  กรมชลประทานสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส  หากไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณ
 

 
  ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง)

ผูอํานวยการโครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานํ้ากํ่า

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

mailto:namkamrid7@rid.go.th
http://grocurement.rid.go.th/

