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ร่าง 
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e – bidding )   

เลขที่           /2559 
ประกวดราคาการจา้งอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้้าภายในพื้นที่ชุมชนศูนย์การทหารราบและโรงเรียนทหารราบ  

บ้านค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รหัสโครงการ ปข. 20-4-354 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e – bidding )   

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  
 ลงวันที่           มีนาคม   2559  

………………………………………………………………. 

           กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส้านักงาน” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้้าภายในพื้นที่ชุมชนศูนย์
การทหารราบและโรงเรียนทหารราบ บ้านค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 20-4-354 ณ หมู่ที่ 3 ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอปราณบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารการประกวดราคา 
 1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจ้าง 
 1.4 แบบหนังสือค้้าประกัน                                                                                                       

(1)  หลักประกันการเสนอราคา                                                                                                           
(2)  หลักประกันสัญญา                                                                                                   
(3)  หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 

 1.5 สูตรการปรับราคา 
 1.6 บทนิยาม                                                                                                                    
                                (1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน                                                                              
                                (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 1.7 แบบบัญชีเอกสาร                                                                                                       
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1                                                                                                 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2   
1.8 รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  

(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอราคาได้รู้ข้อมูล
ได้เท่าเทียมกันเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้)  และใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

2.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
 2.1 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะหรือ
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 950,000.- บาท (เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน)            
ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ส้านักงานฯ เชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญา
พร้อมส้าเนาสัญญาด้วย ซึ่งรับรองส้าเนาถูกต้องจากผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  
 2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
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 2.3 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่             

กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น
ผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 2.4 ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคา  ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอ
ราคาและห้ามท้าสัญญาตามท่ี กวพ. ก้าหนด 
 2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และพัฒนาแหล่งน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า ชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3  หรือชั้นที่ 4   
 2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
 2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
 2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น  2  ส่วน  คือ 
 3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
  (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรอง              
การจดทะเบียนนิติบุคคล  บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ  ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการ       
จดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชี
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง                                                                   
 (2)  ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่           
นิติบุคคลให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น ผู้ร่วมค้า  ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง  หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) 
                              (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
                                   (4.1) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
     (4.2)  ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
     (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) 
 

/3.2 ส่วนที่ 2... 
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 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
  (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
      (3) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมส้าเนาคู่สัญญาทุกแผ่น ปริมาณงาน
แนบท้ายสัญญาและรับรองส้าเนาถูกต้องพร้อมประทับตรา  
  (4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย 
 (5)  เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
    (5.1) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้มีอ้านาจลงนาม 
         (5.2) ส้าเนาบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาแหล่งน้้าของกรมทรัพยากรน้้า ชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2  หรือชั้นที่ 3  หรือชั้นที่ 4   
        (5.3) ส้าเนาใบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 
   (5.4) ส้าเนาใบเสร็จค่าแบบผ่านธนาคาร 
   (5.5) หนังสือรับรองวิศวกรโครงการ 
    (5.6) หนังสือช่างประจ้าโครงการ พร้อมประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 
    (5.7) แผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง 
  (6) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2) 
 4. การเสนอราคา 

  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)   
  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
                                    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงครั้งเดียวโดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษอีากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
  ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน นับแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 143 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท้างาน 

     4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ..........................................ระหวา่งเวลา 08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น. 

 
/เมื่อพ้นก้าหนด... 
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 เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด    

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายวา เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

     หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2)  และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคา และส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็น ผู้ทิ้งงาน 
เว้นแต่ คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้วาผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 

    ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็น ผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน 3 วัน นับแต่วันทีไ่ดร้ับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอทุธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ เป็นที่สุด 

   ในกรณีทีป่ลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า         
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง      
ให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

 4.6 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
       (1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
       (2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 

ที่ก้าหนด  
       (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
       (5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th               
 5. หลักประกันการเสนอราคา  
                    ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกนัการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือ
จดัจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  จ้านวน 119,500.- บาท     
( หนึ่งแสนหนึ่งหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน ) 
      5.1  หนังสือค้้าประกันอเิล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน 
ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
  5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของธนาคาร 
      5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         กรณีที่ผู้ เสนอราคาน้าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกัน การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ในวันที่ .......................................ระหวา่งเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. 

/หลักประกัน... 
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                         หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ส้านักงานฯจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้้าประกัน
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 
ล้าดับแรก จะคืนให้ ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                       การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมทรัพยากรน้้า  
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่้าสุด และจะพิจารณาจากราคารวม 
 6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 เท่านั้น 

     6.3 กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  สงวนสิทธิไม่พิจารณา 
ข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่ง อย่างใดหรือ 
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                              (3)  เสนอรายละเอียดแตกต่างไป จากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา  
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ 
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้า้ภาค 7  มีสิทธิ ์
ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจรงิอันใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมทรัพยากรน้้า  
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐาน
ดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

    6.5  กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคา 
ต้่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวนหรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของกรม
ทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้รวมทั้ง 
กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และ
ลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทีเ่ชื่อถอื 
ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการ โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                        ในกรณีที่ผู้ เสนอราคารายที่ เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรอืกรมทรัพยากรน้้า  
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคา
สามารถด้าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้กรม
ทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

/6.6  ในกรณี... 
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   6.6  ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี 
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   
ตามข้อ 1.6 กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  มีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับ
คัดเลือกรายดังกล่าวออก และกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะพิจารณา ลงโทษผู้เสนอ
ราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
                       ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่   
ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผล 
การเสนอราคาดังกล่าวได้ 
                     7. การท้าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 
1.3 กับกรมทรัพยากรน้้า โดยสา้นักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ภายในเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้กรม
ทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  
ดังต่อไปนี้ 
 7.1  เงินสด 
 7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7     
โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ 
 7.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุ          
ในข้อ 1.4 (2)                                                                                                                                               
 7.4 หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบ
ธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว 
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน   ดังระบุในข้อ 1.4 (2) 
 7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

    กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงาน  
แต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ที่ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณี
ต่อไปนี้ 
 (1) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 125 (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  
แต่ไม่เกินร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงาน  
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 90 (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 (2) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ 150 (หนึ่งร้อยห้าสิบ)           
ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ 83 (แปดสิบสาม) 
ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 
 

/3) เมื่อปริมาณงาน... 
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 (3) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่
ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิม
ชดเชยเป็นค่า overhead และ mobilization ส้าหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ 17 (สิบเจ็ด) ของผลต่าง 
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงคูณด้วย 
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
 (4) กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7   จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้น หรือ      
หักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน
ตามท่ีกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7   จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร 
 กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7   จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง
เป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ท้าเสร็จจริง เมื่อกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  หรือ
เจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว 
และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าหนดแห่งสัญญาทุกประการ ส้านักงานจะออกหนังสือรับรองการรับ
มอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17  จะก้าหนดในอัตราร้อยละ  0.10  ของค่าจ้างตาม
สัญญาต่อวัน นับถัดจากวันที่ก้าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง   

 10. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี นับถัดจากวันที่ส้านักงานฯ ได้รับมอบงาน ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 11. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ 15  ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้้าประกันของ 
ธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ 1 .4 (3) หรือหนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม        
แห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือ
การพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.4 (3) ให้แก่กรมทรัพยากรน้้า  
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้านั้น     
 12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

 12.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี 2559  
        การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าภาค 7 ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.2559  แล้วเท่านั้น 
        ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,389,600.- บาท        
( สองล้านสามแสนแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน )                                   

 
/12.2 เมื่อกรมทรัพยากรน้้า... 
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 12.2 เมื่อกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคา
รายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้า   
ผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทาง
เรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (1) แจ้งการสั่งหรือการน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน  

7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                              12.3 ผ ู้เสนอราคาซ่ึงกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้ค ัดเล ือกแล ้ว 
ไม ่ไปทำส ัญญา หร ือข ้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกำหนดด ังระบ ุไว้ในข ้อ 7 กรมทรัพยากรน้้า  โดย
ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  จะร ิบหล ักประก ันการยื่นข ้อเสนอ หร ือเร ียกร ้องจากผู ้ออกหน ังส ือค ้าประก ัน
การย ื่นข ้อเสนอท ันที และอาจพจิารณาเร ียกร ้องให ้ชดใช้ความเส ียหายอื่น (ถ ้าม ี) รวมทั้งจะพิจารณาให ้เป ็นผู ้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ 
 12.4 กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติม
เงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)                  
 13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา (ค่า K)  ดังระบุในข้อ 1 .5             
จะน้ามาใช้ในกรณทีี่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปนี้ 
        ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์  สูตร  และวิธีค้านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่  22  สิงหาคม  2532  เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตาม
หนังสือส้านักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109  ลงวันที่  24  สิงหาคม  2532 
 สูตรการปรับราคา  ( สูตรค่า K )  จะต้องคงท่ีที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้ขยาย
ออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ 1.5  
                   14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 เมื่อกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด
ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างดั งกล่าว  ผู้ เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก
คณะกรรมการก้าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันของ 
เอกชนที่ทางราชการรับรอง  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ 
ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่าง
น้อย 1 คน  ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้                     
 14.1  วิศวกรโยธา 
 14.2  ช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา 

/15. การปฏิบัติ... 
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                            ร่าง 
 

ประกาศกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 
เรื่อง ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้้าภายในพื้นที่ชุมชนศูนย์การทหารราบและโรงเรียนทหารราบ 

บ้านค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่ 3 ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
รหสัโครงการ ปข. 20-4-354 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 

    
              กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง  
อนุรักษ์ฟื้นฟูสระน้้าภายในพื้นที่ชุมชนศูนย์การทหารราบและโรงเรียนทหารราบ บ้านค่ายธนะรัชต์ หมู่ที่  3 
ต้าบลเขาน้อย อ้าเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสโครงการ ปข. 20-4-354 ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,389,600.- 
บาท  ( สองล้านสามแสนแปดหม่ืนเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน )  

 

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    
  1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว ซึ่งมีลักษณะหรือประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในครั้งนี้ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 950,000.- บาท ( เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน )        
ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ส้านักงานฯ เชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญา
พร้อมส้าเนาสัญญาด้วย  ซึ่งรับรองส้าเนาถูกต้องจากผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้้า

โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคา  ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามท่ี กวพ. ก้าหนด 

6. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาแหล่งน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า ชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 หรือชั้นที่ 4 
  7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา  ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
  8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
  9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า    
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 
 

/ก้าหนดยื่นข้อเสนอ... 
 

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารเลขท่ี…………..…………/2559……..…… 
ลงวันท่ี........................................................ 
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