
 
 
 

ประกาศกรมทรัพยากรน้ํา 
โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  ๓  

เรื่อง  ประกวดราคาจางอนุรักษฟนฟูแหลงน้าํหวยยาง     
 ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (E – Bidding) 

………………………………………………….. 
ดวยกรมทรัพยากรน้ํา  โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความ

ประสงคจะเรียกประกวดราคาจางอนุรักษฟนฟู แหลงน้ําหวยยาง  บานเทพมงคล  หมูท่ี  3 ตําบลทาสวรรค  
อําเภอ นาดวง  จังหวัด เลย  ราคากลาง 1,727,600 .-  บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหกรอย       
บาทถวน) 

ผูมีสิทธิเสนอราคา จะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้ 
 ๑. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และผูรับจางตองมีอาชีพรับจางงานกอสรางประเภท

เดียวกันกับงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 ๒. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว 
 ๓. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอง

ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา ณ วันประกาศประกวดราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

 ๔. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
             ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 
             ๖. ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือก  และไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนใน
การจางกอสรางของกรมทรัพยากรน้ําชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓  หรือชั้น 4 
 ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ.กิจการรวมคา.ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
 (1)กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม  
“กิจการรวมคา ”สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
 (2)กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

/ท้ังนี้... 
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รางเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(e-bidding)  
เลขท่ี 63  /๒๕60   

การจางอนุรักษฟนฟูแหลงน้ําหวยยาง 
ตามประกาศกรมทรัพยากรน้ํา  โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓ 

ลงวันท่ี   8  ธันวาคม    ๒๕59              
---------------------------------- 

กรมทรัพยากรน้ํา โดย สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๓  ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงคจะ
ประกวดราคาจางโครงการอนุรักษฟนฟู แหลงน้ําหวยยาง   บานเทพมงคล  หมูท่ี 3   ตําบลทาสวรรค  อําเภอ
นาดวง   จังหวัด เลย    ดวยวิธี ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราค าอิเล็กทรอนิกส 
 ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด  
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
 ๑.๓ แบบสัญญาจาง  
 ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน  
  (๑) หลักประกันการเสนอราคา  
  (๒) หลักประกันสัญญา  
  (๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา  
 ๑.๕ สูตรการปรับราคา  
 ๑.๖ บทนิยาม  
  (๑) ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
  (๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร ท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
  (๑) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  
  (๒) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒  
 ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและ
เพ่ือใหประชาชนตรวจดูได) 
 ๑.๙    แบบฟอรมแผนงานการกอสราง 
 ๑.๑๐  แบบหนังสือรับรองวิศวกรและชางประจําโครงการผูควบคุมงานกอสราง  
 ๑.๑๑  แบบใบแจงปริมาณงานและราคา (ปริมาณงานโดยประมาณ)  
 ๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
 ๒.๑  ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวด
ราคาจางดวยอิเล็กทรอนิกส        
 ๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว 
 ๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนและ/หรือตองไม      
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา ณ วันประกาศประกวดราคาจาง หรือไมเปนผูกระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
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 ๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 
 ๒.๕ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 
 ๒.๖ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือก  และไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
จางกอสรางของกรมทรัพยากรน้ําชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓   หรือชั้น 4   
 ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ.กิจการรวมคา.ตองมีคุณสมบัติดังนี้  
 (1)กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม  
“กิจการรวมคา ”สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 
 (2)กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 
 ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ”หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย) 
 ๒.๗บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ 
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
 ๒.๘บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ( e-Government Procurement:e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 ๒.๙คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร   เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมี
มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

 

 ๓. หลักฐานการ ย่ืนขอเสนอ  
  ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  แยกเปน  ๒  สวน  คือ 
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 ๓.๑ สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
  (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล  
   (ก) หางหุนสวนสามัญ  หรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซ่ึงออกใหไมเกิน ๑ ป นับถึงวันย่ืนซอง

   (ข) บริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง 

  (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน 
(๑) 
  (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย , สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม  , หนังสือรับรองวิศวกร 
พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และชางประจําโครงการ พรอมสําเนาหนังสือ
รับรองวุฒิการศึกษา ซ่ึงจะเปนวิศวกร และผูควบคุมงานกอสรางโครงการตามท่ีประกวดราคาจางของผูเสนอ
ราคา 
  ( 5) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑  ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)  โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 

  ๓.๒ สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้  
  (๑)หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอ่ืน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน 
  (๒) หลักประกันการเสนอราคา  ตามขอ ๕        
  (๓)สําเนาบัตรประจําตัวผูผานการคัดเลือกและไดข้ึนทะเบียนเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
กอสรางของกรมทรัพยากรน้ํา พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง ตามขอ ๒.๖ 
  (๔)บัญชีรายการกอสราง (หรอืใบแจงปรมิาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ 
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
  (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7(2) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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 ๔. การเสนอราคา   
 ๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนใดๆ ท้ังสิ้นและจะตองกรอกขอความให
ถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอรคา โดยไมตองแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน   
                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาท่ีถูกตอง โดยคิดราคารวม
ท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และคาใชจายท้ังปวงไวแลว 
 ๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา  ๑๕๐ วัน นับแตวันเสนอราคา   โดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
 ๔. 3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาท่ีจะจางใหแลวเสร็จไมเกิน          
90 วัน (เผื่อทดสอบวัสดุ ๓๐ วันแลว)     นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก
กรมใหเริ่มทํางาน  
 ๔. 4 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯใหถ่ีถวนและ
เขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอน ท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส  
 ๔. 5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส  เลขท่ี 63/๒๕60  ในวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น. 
  เม่ือพนกําหนดเวลาย่ืน ขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการย่ืนขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละราย วาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ตามขอ ๑.๖ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม 
 หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะท่ีมี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผู
เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว  
              4.6ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
  (1)ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
  (2)ราคาทีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ(ถามี)รวมคาใชจายท้ังปวง
ไวดวยแลว 
  (3)ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ีกําหนด  
  (4)หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา  
  (5)ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซด    www.gprocurement.go.th 
 

http://www.gprocurement.go.th/�
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 ๕. หลักประกัน การเสนอราคา 
  ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้         150,000.- บาท (หนึ่งแสน
หาหม่ืนบาทถวน) 
 ๕.๑ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๔(๑) 
 ๕.๒ เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแก กรม  โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่น การเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ  
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย    
                 กรณีท่ีผูเสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตองในวันท่ี    
27 ธันวาคม 2559  ระหวางเวลา    08.30     น.ถึง      16.30    น. 
      ตามแบบตัวอยางหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ(หลกัประกันการ
เสนอราคา)กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีท่ีผูเสนอราคาท่ี
เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา ”ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารใน
ประเทศเปนหลักการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
  (1)กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุผูเสนอราคาซ่ึงตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น 
  (2)กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคาซ่ึงตองวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามสัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับ
ทางราชการ 
  ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ” หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
 หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 15  วันนับ
ถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย  
 ๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใชหลักเกณฑราคาต่ําสุด  และจะพิจารณาจากราคารวม 
 ๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ ยื่นขอเสนอ ไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔  แลว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น    เวนแตเปนขอผิดพลาด       
หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิด แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใช
สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น 
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 ๖.๓ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้  
  (๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม 
  (๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่งอยางใด หรือท้ังหมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 
  (๓)เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ี
เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน  
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริง
อ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความ
เหมาะสม หรือไมถูกตอง 
 ๖.๕ กรมทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได 
และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือ
ประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ มิได รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคา
เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคา
กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เปนตน 
 ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม  จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 
 ๖.๖ ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา  ผูเสนอราคาท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 
๑.๖ กรมมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกรายดังกลาวออก  และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีได
ดําเนินการไปแลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได 
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 ๗. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ขอ ๑.๓ กับกรมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
 ๗.๑ เงินสด  
 7.2เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทํา
การของทางราชการ 
 ๗. 3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.4 (๒) 
 ๗. 4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.4 (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน   ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ี ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

๘. คาจางและการจายเงิน  
  8.1(สําหรับการจางท่ีเปนราคาหนวย) 
   กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการท่ีไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวยท่ี
กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ  ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา)  แตไม
เกินรอยละ   ๑๕๐  (หนึ่งรอยหาสิบ)  ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา      
จะจายใหในอัตรารอยละ  ๙๐  (เกาสิบ)  ของราคาตอหนวยตามสัญญา 
  (๒) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวารอยละ  ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ)ของปรมิาณ
งานท่ีกําหนดไวในสัญญา  หรือใบแจงปริมาณงานและราคาจะจายให  ในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของ
ราคาตอหนวยตามสัญญา 
  (๓) เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ  ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานท่ีกําหนด
ไวในสัญญา  หรือใบแจงปริมาณงานและราคา  จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา  และจะจายเพ่ิมชดเชย
เปนคา  Overhead และ Mobilization  สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ  ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตาง
ระหวางปริมาณงานท้ังหมดของรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ  กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคา
ตอหนวยตามสัญญา 
  (๔)  กรมจะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึน  หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตนในงวดสุดทายของ
การจายเงิน  หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีกรมจะพิจารณาเห็นสมควร 
  กรมจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง  เม่ือกรมหรือเจาหนาท่ีของ
กรมไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว  และปรากฏวาเปนท่ีพอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุก
ประการ  กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหแกผูรับจาง 
  การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ   
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 ๙. อัตราคาปรับ 
  คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 

 ๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
   ผูชนะการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญา
จาง ตามแบบดังระบุในขอ ๑. 3  แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา  ๒  ป  นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม
แกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 

 ๑๑. การจายเงินลวงหนา 
    ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ  ๑๕ ของราคาคาจางท้ังหมด แต
ท้ังนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือคํ้าประกันของบร รษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  หรือ
บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับ อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย และ
ประกอบธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ 
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับชําระเงิน
ลวงหนานั้น 

 ๑๒. ขอสงวนสิทธิในการย่ืนขอเสนอและอ่ืน ๆ 
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป  2560  เปนเงิน

ท้ังสิ้น   1,727,600.– บาท  (หนึ่งลานเจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)  
 

                   “การจัดซ้ือหรือการจัดจางครั้งนี้  จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดก็
ตอเม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560  มีผลบังคับใช และไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.2560 จากสํานักงบประมาณแลว    สําหรับกรณีท่ี
ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว   สวนราชการสามารถยกเลิกการ
จัดหาได”  
 

    ราคากลางของงานอนุรักษฟนฟู แหลงน้ําหวยยาง  ในการประกวดราคาครั้งนี้   เปนเงิน
ท้ังสิ้น  1,727,600.– บาท  (หนึ่งลานเจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)  โดยเบิกจายจาก
งบประมาณรายจาย ประจําป  พ.ศ. ๒๕60 

๑๒.๒  เม่ือกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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   (๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
   (๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปน
ของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรอื (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๒.๓ ผูเสนอราคาซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันซองทันที และ 
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  ๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
  ๑๒. 5 ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีประกวดราคาจางฯ ใหมีหนาท่ีจัดหารถยนตท่ีมีประกันภัย มีสภาพใช
งานไดดีพรอมพนักงานขับ อยางนอย ๑ คัน สําหรับเจาหนาท่ีของกรมใชในการควบคุมงานกอสรางตั้งแตวันท่ี
เริ่มงานจนแลวเสร็จ โดยผูรับจางเปนผูออกคาใชจายเก่ียวกับน้ํามันเชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น คาอะไหล และ   
คาซอมแซม และผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการใชรถยนต
ดังกลาว ซ่ึงในวันทําสัญญาจางผูรับจางตองนําสําเนาทะเบียนรถ,สําเนากรมธรรมประกันภัยรถยนตคันดังกลาว
มาเปนเอกสารประกอบการทําสัญญาจางดวย 
  12.6 ผูมีสิทธิเสนอราคาท่ีประกวดราคาจางฯ ได จะตองสงแผนงานการกอสราง ( WORK 
SCHEDULE) รวมท้ังแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบการกอสรางใหผูวาจางพิจารณาใหความเห็นชอบภายใน
กําหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานท่ีเสนอจะตองแสดงข้ันตอนของการทํางาน 
กําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางานหลักตาง ๆ ใหแลวเสร็จและเสนอโดยผูมีอํานาจพรอมลงนามประทับตรา 
  ๑๒.7 เพ่ือใหงานกอสรางตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้แลว
เสร็จอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด กรมขอสงวนสิทธิใหผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐานการมี
บุคลากร และถือเปนสาระสําคัญท่ีตองยื่นพรอมการยื่นเสนอราคา โดยผูประกวดราคาจางฯ ได จะตองมี
บุคลากรดังกลาวตลอดระยะเวลากอสราง 
   (๑) วิศวกรโครงการ ตองไดรับอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ไมต่ํากวา
ประเภทภาคีวิศวกร ตามกฎ กว. จํานวน ๑ คน 
   (๒) ชางประจําโครงการ วุฒิไมต่ํากวา ปวช. สาขาชางกอสรางหรือชางโยธา จํานวน ๑ คน  
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