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ประกาศเชิญชวน

( สําเนา )
ประกาศกรมชลประทาน
เรื อง ประกวดราคาซือบานระบายและเครื องยกพร้ อมเพลา จํานวน ๑ รายการ เลขที EB ซ.๑๙/๒๕๖๑
สําหรั บโครงการปรั บปรุ งคลองดักนําห้ วยวาน ปตร.บ้ านนาคู่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)
กรมชลประทาน โดย โครงการส่งนําและบํารุงรักษานํากํา ตําบลนํากํา อําเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม มีความประสงค์จะประกวดราคาซือบานระบายและเครื องยกพร้ อมเพลา จํานวน ๑ รายการ เลขที EB
ซ.๑๙/๒๕๖๑ สําหรับโครงการปรับปรุงคลองดักนําห้ วยวาน ปตร.บ้ านนาคู่ ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานซือในการประกวดราคาครังนี เป็ นเงินทังสิน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึงล้ านสีแสน
บาทถ้ วน) ตามรายการ ดังนี
๑. บานระบายและเครื องยกพร้ อมเพลา บานฝาท่อชนิดรับนํา
จํานวน ๘
ชุด
สองทางกรอบสีเหลียม ขนาด ๒.๐๐ x ๒.๐๐ ม.
ตามแบบหมายเลข ๑๘๙๔๑๓ และ ๑๘๙๔๑๔
และเครื องยกพร้ อมเพลา ขนาด ๖.๕ ตัน
ตามแบบหมายเลข มฐ.๐๙-๐๒-๐๑๐ ถึง ๐๑๒
รวมค่าประกอบและติดตัง

ผู้ยืนข้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึงอยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืนข้ อเสนอหรื อทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ชวคราว
ั
เนืองจากเป็ นผู้ทีไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงการคลังกําหนดตามทีประกาศเผยแพร่ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึงถูกระบุชือไว้ ในบัญชีรายชือผู้ทิงงานและได้ แจ้ งเวียนชือให้ เป็ นผู้ทิงงานของหน่วย
งานของรัฐในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ คุ คลทีผู้ทิงงานเป็ นหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จดั การ ผู้บริ หาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนันด้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้ างและการ
บริ หารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็ นบุคคลธรรมดาหรื อนิตบิ คุ คล ผู้มีอาชีพขายพัสดุทีประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้ อเสนอรายอืนทีเข้ ายืนข้ อเสนอให้ แก่กรมชลประทาน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผู้กระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิหรื อความคุ้มกัน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ยืนข้ อ
เสนอได้ มีคําสังให้ สละเอกสิทธิความคุ้มกันเช่นว่านัน
๑๐. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑.ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีคณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๑๒. ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสําคัญ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
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๑๓. ผู้ยืนข้ อเสนอซึงได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้ นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครังซึงมีมลู ค่าไม่เกินสามหมืนบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ผู้ยืนข้ อเสนอต้ องยืนข้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที
๒๙ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซือเอกสารประกวดราคาด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วนั ที ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ ถึงวัน
ที ๒๘ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ภายหลัง
จากชําระเงินเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ทีเว็บไซต์ (http://procurement.rid.go.th) หรื อ
www.gprocurement.go.th หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐-๔๒๐๕-๙๒๖๖ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิมเติมเกียวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง
กรมชลประทาน ผ่านทางอีเมล์ namkamrid7@rid.go.th หรื อช่องทางตามทีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที
๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑ โดยกรมชลประทานจะชีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ โครงการส่งนําและบํารุง
รักษานํากํา www.namkamproject.com เว็ปไซต์กรมชลประทาน http://procurement.rid.go.th และเว็ปไซต์
กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ในวันที ๒๕ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
การประกวดราคาซือด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครังนีจะดําเนินการโดยใช้ จา่ ย
จากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ กรมชลประทานสงวนสิทธิทีจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากไม่ได้ รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ประกาศ ณ วันที ๒๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๑
เฉลิมชัย จันทร์ วงษา
(นายเฉลิมชัย จันทร์ วงษา)
นายช่างชลประทานอาวุโส รักษาการในตําแหน่ง
ผู้อํานวยการโครงการส่งนําและบํารุงรักษานํากํา

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรี ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั วนั ที ซือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สําเนาถูกต้ อง
สุรเชษฎ์ จิตธรรม
(นายสุรเชษฎ์ จิตธรรม)
เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชี
ประกาศขึนเว็บวันที ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๖๑
โดย นายสุรเชษฎ์ จิตธรรม เจ้ าพนักงานการเงินและบัญชี
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที EB ซ.๑๙/๒๕๖๑
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