
 
 

 
 

ประกาศกรมทรัพยากรน้้า 
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓ 

เรื่อง   สอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานแบบสองช้ัน (เรือนแถว 6 ห้อง)    
……………………………………………………. 

ด้วยกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความ
ประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานแบบสองช้ัน  (เรือนแถว  6  ห้อง)  บ้านพรสวรรค์   
ต้าบลหนองนาค้า   อ้าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี   ราคากลาง    900,000– บาท   (เก้าแสนบาทถ้วน) 

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
       ๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ก่อสร้างงานประเภท

เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า    400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 
           ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ.กิจการร่วมค้า.ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
      (1)กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา
ในนาม “กิจการร่วมค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
      (2)กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้น
แต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 

      ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ”หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล  

ของผู้เสนอราคา ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมทรัพยากร

น้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
  ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามส้านักงานป .ป.ช.    ด่วนที่สุดที่   ปช๐๐๒๘/
ว ๐๐๐๙ ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม   ๒๕๕๕ 
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่     3    /๒๕60 

เรื่อง  การสอบราคาจ้างปรับปรุงบ้านพักพนักงานแบบสองช้ัน (เรือนแถว 6 ห้อง)    
ตามประกาศกรมทรัพยากรน้้า  ฉบับลงวันที่    7    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

.................................................. 
 กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความ

ประสงค์จะเรียกสอบราคาจ้าง ปรับปรุงบ้าน พักพนักงานแบบสองชั้น (เรือนแถว 6 ห้อง )   บ้านพรสวรรค์   
ต้าบลหนองนาค้า   อ้าเภอเมือง   จังหวัดอุดรธานี 

   โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด  ดังต่อไปนี้ 
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา 
๑.๔ แบบสัญญาจ้าง 
๑.๕ แบบหนังสือประกัน 
     (๑) หลักประกันสัญญา 
     (๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
     (๓) หลักประกันผลงาน 
๑.๖ สูตรการปรับราคา 
๑.๗ บทนิยาม 
      (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
      (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร 
      (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
      (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒   
๑.๙ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) 

(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่า
เทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้)         
  ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

       ๑.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ก่อสร้างงานประเภท
เดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า  400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้เสนอราคา ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
๔.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ กรมทรัพยากร

น้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓  ณ วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้ 
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           ๕.ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติอยู่ในเงื่อนไขตามส้านักงานป.ป.ช.    ด่วนที่สุดที่   ปช๐๐๒๘/
ว ๐๐๐๙ ลงวันที่  ๒๓  มีนาคม   ๒๕๕๕ 
  6.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government  Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  7.คู่สัญญาจะต้องท้างานให้แล้วเสร็จสมบรูณ์ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕9   ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  23  สิงหาคม  ๒๕๕9  เห็นชอบมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 (หนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ด่วนที่สุด  นร 0505/ 
ว 252   ลงวันที่    24   สิงหาคม  2559) 
  8.คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ๓.หลักฐานการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคา   จะต้องเสนอเอกสาร   หลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา   โดยแยกไว้ 
นอกซองใบเสนอราคาเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (๑)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม  พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ้ากัด หรือ  บริษัทมหาชนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (๒)ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน   พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (๓)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า    และในกรณีท่ี 
ผู้เข้าร่วมค้า   ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน(๑)       
 (๔)  เอกสารอื่น พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 

(ก) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม    
(ข) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
(ค) ส้าเนาเอกสารเจ้าหน้าที่ ปวส. ช่างก่อสร้าง,ช่างโยธา จ้านวน  ๑  คน 

 (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา   ตามแบบในข้อ
๑.๘(๑) 
 
 
 
 



-3- 
 
 ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นท้าการแทน  
  (2) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย 
  (3) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
      (3.๑) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมรับรองรองส้าเนา 
                  (4) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.8(๒) 
              ๔. การยื่นซองสอบราคา 
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ้านวนเงินที่เสนอ จะต้องระบุตรงทั้งตัวเลข และตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบ  หรือแก้ไข หากมีการ  ขูดลบ 
ตก เติม  แก้ไขเปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นส้าคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืนๆ  และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 

 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอ ก้าหนดยืนราคาไม่น้อย กว่า  30  วัน   นับแต่วันเปิดซองใบ
เสนอราคา โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้  และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้  

    ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ภายในวันที่   
31  ธันวาคม   2559   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท้างาน     
 ๔.๔  ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา   แบบรูป  และ
รายละเอียด ฯลฯ  ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตาม
เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

     ๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย    จ่าหน้าซองถึง  
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี      
3/2560    ”ยื่นต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ   ในวันที่    7   ตุลาคม   2559    ถึงวันที่   18   ตุลาคม   2559                               
ณ  ห้องประชุม    ส่วนวิชาการ   ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓    และก้าหนดเปิดซองสอบราคา   ในวันที่     
19    ตุลาคม  2559   ตั้งแต่เวลา   09.00  น.   เป็นต้นไป 
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 เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า  เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่   และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก   ก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา  
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อน หรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่ามีผู้เสนอราคา กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖(๒) และ
คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   คณะกรรมการฯ จะ 
ตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา  และประกาศรายชื่อผู้เส นอราคาที่มีสิทธิได้รับการ 
คัดเลือกและกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน  เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่า
ผู้เสนอราคารายนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ และมิได้เป็นผู้ริเริ่ม
ให้มีการกระท้าดังกล่าว  
 ผู้เสนอราคา ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น   ณ    วันประกาศสอบราคา       หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้า
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน  ๓ 
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการฯ   การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด  
 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอ
ราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น  ณ ห้องประชุม  ส่วนวิชาการ ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓  
ในวันที ่    19    ตุลาคม   2559  ตั้งแต่เวลา    09.00  น. เป็นต้นไป 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอ
ราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่าง
ยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ด้าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิก
การเปิดซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้  กรมจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 
 ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒   หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ  ๔ แล้ว คณะกรรมการฯ จะ
ไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไป
จากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น
ประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
 ๕.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา  โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดัง 
ต่อไปนี้ 
 (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของกรม 
 (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา ) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง
อย่างใด หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
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 (๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็น
สาระส้าคัญ  หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
 (๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก   เติม  แก้ไข  เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลง
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้          
 ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
หรือกรมมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใด ที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้  
กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา  หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง  
    ๕.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด   หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้   รวมทั้งกรม  
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท้าการโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุด    เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตาม
สัญญาได้   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือกรม จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง  และแสดงหลักฐานที่ท้าให้
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามประกาศสอบราคาจ้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์    หากค้าชี้แจงไม่เป็น
ที่รับฟังได้  กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 ๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภ ายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า    ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้  ตามข้อ ๔.๕ เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคาตามข้อ ๑.๖  กรมมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศชื่อ ตามข้อ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 

 ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได ้
 ๖. การท้าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน 
๗  วัน   นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕  
ของราคาค่า จ้างที่สอบราคาได้  ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ เงินสด 
 ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้  กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓  
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓ วัน ท้าการของทางราชการ 
 ๖.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ สั่งจ่ายให้  กรมทรัพยากรน้้า โดย
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓   ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังที่ระบุในข้อ ๑.๔(๒) 
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 ๖.๔  หนังสือค้้าประกันข องบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย   หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเพื่อการพาณิชย์  และประกอบธุรกิจค้้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้
ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
 ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย(จะต้องผ่านการจดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกัน  ที่ธนาคาร
แห่งประเทศไทยแล้วเท่านั้น)  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ
การสอบราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
     กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่
ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
  (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า )  แต่ไม่
เกินร้อยละ   ๑๕๐  (หนึ่งร้อยห้าสิบ )  ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา      
จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  ๙๐  (เก้าสิบ)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา  
  (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ )  ของ
ปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญา   หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้  ในอัตราร้อยละ  ๘๓ (แปดสิบ
สาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ (เจ็ดสิบห้า ) ของปริมาณงานที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญา  หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา  และจะจ่ายเพิ่มชดเชย
เป็นค่า   Overhead    และ     Mobilization  ส้าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ  ๑๗ (สิบเจ็ด) ของ
ผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของรายการนั้นตามสัญญา  โดยประมาณ  กับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงคูณ
ด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  (๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น  หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน  หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่กรมจะพิจารณาเห็นสมควร 
  กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท้าเสร็จจริง    เมื่อกรมหรือ
เจ้าหน้าที่ของกรมได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว   และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าหนดแห่ง
สัญญาทุกประการ  กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ   
 ๘. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน 
 ๙.การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 

    ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้ว  แต่กรณีจะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน     ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  
๒   ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน   
๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
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 ๑๐.การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้เสนอราคา  มีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ  ๑๕  ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด  แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้้าประกันของ
ธนาคารภายในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔  (๓)  หรือหนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย  หรือบริษัทเงินทุน   หรือ   บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน
เพ่ือการพาณิชย์    และประกอบ  ธุรกิจค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ  ๑.๔(๓)   ให้
กรมก่อนการช้าระเงินล่วงหน้านั้น  

 ๑๑.ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 ๑๑ .๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี  ๒๕60  
“การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ และได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 จากส้านักงบประมาณแล้ว    ส้าหรับกรณีที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว  ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้”  
 

 ๑๑.๒ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกไว้แล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการก้าหนดดังระบุในข้อ ๗ กรมจะพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ  /๑๑.ข้อสงวนสิทธิ ์
 ๑๑.๓ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศ
สอบราคาจ้างแล้ว    ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง   หรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว   เข้ามาจากต่างประเทศ  
และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือ  ในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่    และสามารถใ ห้บริการรับขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด  ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยส่งเสริมการพาณิชย์นาวีดังนี้  
  (๑)  แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อส้านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีภายใน   ๗   วัน   นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่ง   หรือซื้อของจาก
ต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น   ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้  
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย  ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒)   ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี กรมสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
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