
 
 
 

ประกาศกรมทรัพยากรน ้า 
โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค  ๓  

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบึงห้วยบง 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding) 

………………………………………………….. 
ด้วยกรมทรัพยากรน ้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ๓  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “กรม” มีความ

ประสงค์จะเรียกประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบึงห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ต้าบลโนนเมือง อ้าเภอโนนสัง 
จังหวัดหนองบัวล้าภู ราคากลาง   ๑๓,862,7๐๐.-  บาท (สิบสามล้านแปดแสนหกหม่ืนสองพันเจ็ดร้อย   
บาทถ้วน) 

 

 ผู้มีสิทธิเสนอราคา  จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี  
        ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และผู้รับจ้างต้องมีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างประเภท

เดียวกันกับงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว 
 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่

เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 
             ๕.ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามท่ี กวพ.ก้าหนด 
             ๖.ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก  และได้ขึ นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการจ้าง
ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน ้าชั น ๑ ชั น ๒ ชั น ๓   

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ                                                        

 ๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

ก้าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ 29 มีนาคม 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.                 

/ผู้สนใจสามารถ... 
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เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  
 เลขที ่   34   /๒๕๕๙    

การจ้างอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบึงห้วยบง  
ตามประกาศกรมทรัพยากรน ้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ๓ 

ลงวันที่     10      มีนาคม     ๒๕๕9             
---------------------------------- 

กรมทรัพยากรน ้า โดย ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ๓  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูบึงห้วยบง บ้านห้วยบง หมู่ที่ 5 ต้าบลโนนเมือง อ้าเภอโนนสัง จังหวัด
หนองบัวล้าภู   ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี  
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
 ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่ก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๔ แบบหนังสือค ้าประกัน 
  (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (๒) หลักประกันสัญญา 
  (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
 ๑.๘ รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียด
การค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกันและ
เพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้) 
 ๑.๙  แบบฟอร์มแผนงานการก่อสร้าง 
 ๑.๑๐  แบบหนังสือรับรองวิศวกรและช่างประจ้าโครงการผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
 ๑.๑๑  แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (ปริมาณงานโดยประมาณ) 
 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
 ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์        
 ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนและ/หรือต้องไม่ 
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๒.๔ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้น
แต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น 
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 ๒.๕ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามท่ี กวพ.ก้าหนด 
 ๒.๖ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก  และได้ขึ นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในการ
จ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน ้าชั น ๑ ชั น ๒ ชั น ๓   
 ๒.๗บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
 ๒.๘บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๙คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

 ๓. หลักฐานการเสนอราคา  
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น  ๒  สว่น  คือ 
 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
  (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นซอง บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุมพร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้นั น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน 
(๑) 
  (๔) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  และส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
  (๕) หนังสือรับรองวิศวกร พร้อมส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และ
ช่างประจ้าโครงการ พร้อมส้าเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา ซึ่งจะเป็นวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
โครงการตามที่ประกวดราคาจ้างของผู้เสนอราคา 
  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
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  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี  
  (๑)หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นท้าการแทน 
  (๒) หลักประกันการเสนอราคา  ตามข้อ ๕       
   (๓) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและได้ขึ นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นใน
การก่อสร้างของกรมทรัพยากรน ้า พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง ตามข้อ ๒.๖ 
  (๔) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั งก้าไรไว้ด้วย 
  (๕) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ 
      (๕.๑)ส้าเนาการลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
                  (๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) 
 ๔. การเสนอราคา  
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มีเงื่อนใดๆ ทั งสิ นและจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอรคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  ในการเสนอราคา
ให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือ
ต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาท่ีถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั งสิ น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 
ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั งปวงไว้แล้ว 
            ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา  โดยภายใน

ก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน  200 
วัน  (เผื่อฤดูฝน ๓๐ วันและทดสอบวัสดุ ๓๐ วันแล้ว)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท้างาน  
 ๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
 ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 34 /๒๕๕9 ในวันที ่ 29 มีนาคม 2559  ระหว่างเวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น. 
 
  เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารฯ แล้วจะไม่รับเอกสารเพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด    
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละราย ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ตามข้อ ๑.๖ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
คณะกรรมการพิจารณา 
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ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  
และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณา
ของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 
 ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้ เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ  วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมี
อ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 ๔.๗ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี  
  (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ(ถ้าที)รวมค่าใช้จ่ายทั งปวง     
ไว้ได้แล้ว 
  (๓) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน 
เวลา และสถานที่ก้าหนด 
  (๔) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
  (๕) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็ปไซด์  www.gprocurement.go.th 
 ๕. หลักประกันซอง 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี     1,350,๐๐๐.-  บาท (หนึ่งล้าน
สามแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 ๕.๑ หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค ้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔(๑) 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรม  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสารทางด้านเทคนิคหรือ
ก่อนหน้านั นไม่เกิน  ๓  วันท้าการของทางราชการ 
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย   
                 กรณีที่ผู้เสนอราคาน้าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเป็นหลักประกันการ
เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่    
31  มีนาคม  2559   ระหว่างเวลา   08.30  น.ถึง    16.30   น. 
      หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี  กรมจะคืนให้ผู้ เสนอราคาหรือผู้ค ้าประกันภายใน ๑๕ วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายใดคัดเลือกไว้ ๓ ล้าดับแรกจะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นซองข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่้าสุด และจะพิจารณาจากราคารวม 
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 ๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคารวมของผู้เสนอราคารายนั น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส้าคัญ ทั งนี  เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั น 
 ๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี  
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
  (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั งหมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๓)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั งนี  เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
 ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม  จะให้ผู้เสนอราคานั นชี แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั น 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๖ กรมมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั นเป็นผู้ทิ งงาน 

 ในกรณีนี  หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 



-6- 

 ๗. การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓  
กับกรมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อย
ละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่าง 
ใดดังต่อไปนี  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๓ หนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
   กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่
ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีต่อไปนี  
  (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)  แต่ไม่
เกินร้อยละ   ๑๕๐  (หนึ่งร้อยห้าสิบ)  ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา      
จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  ๙๐  (เก้าสิบ)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ)ของปริมาณ
งานที่ก้าหนดไว้ในสัญญา  หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคาจะจ่ายให้  ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของ
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญา  หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา  และจะจ่ายเพ่ิมชดเชย
เป็นค่า  Overhead และ Mobilization  ส้าหรับงานรายการนั นในอัตราร้อยละ  ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั งหมดของรายการนั นตามสัญญา  โดยประมาณ  กับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงคูณด้วย
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  (๔)กรมจะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ น  หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้างต้นในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน  หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่กรมจะพิจารณาเห็นสมควร 
  กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามเนื องานที่ท้าเสร็จจริง  เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของ
กรมได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว  และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าหนดแห่งสัญ ญาทุก
ประการ  กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั นให้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ   
 

 ๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 
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 ๑๐. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้า
สัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 

 ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
    ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั งหมด แต่
ทั งนี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐไทย หรือหนังสือค ้าประกันของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค ้าประกันดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้านั น 

 ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
๑๒.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น   ๑๓,862,7๐๐.– บาท  (สิบสามล้าน

แปดแสนหกหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙  
 

   การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ประจ้าปี ๒๕๕๙ แล้วเท่านั น  หากกรมฯ ได้รับเงินจัดสรรไม่พอกับผลการประกวดราคา กรมฯ  สงวนสิทธิ
ในการยกเลิกผลการประกวดราคา โดยผู้ชนะการประกวดราคาไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆต่อกรมฯได้ 
 

    ราคากลางของงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูบึงห้วยบง  ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ครั งนี  เป็นเงินทั งสิ น ๑๓,862,7๐๐.– บาท  (สิบสามล้านแปดแสนหกหม่ืนสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดย
เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

๑๒.๒  เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี  
   (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
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 ๑๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค ้าประกันซองทันที และ 
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 ๑๒.๕  ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ประกวดราคาจ้างฯ ได้ จะต้องส่งแผนงานการก่อสร้าง         (WORK 
SCHEDULE) รวมทั งแต่งตั งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน
ก้าหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสดงขั นตอนของการท้างาน 
ก้าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท้างานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอ้านาจพร้อมลงนามประทับตรา 
 ๑๒.6 เพ่ือให้งานก่อสร้างตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี แล้วเสร็จ
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กรมขอสงวนสิทธิให้ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการมีบุคลากร 
และถือเป็นสาระส้าคัญที่ต้องยื่นพร้อมการยื่นเสนอราคา โดยผู้ประกวดราคาจ้างฯ ได้ จะต้องมี บุคลากร
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
   (๑) วิศวกรโครงการ ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ไม่ต่้ากว่า
ประเภทภาคีวิศวกร ตามกฎ กว. จ้านวน ๑ คน 
   (๒) ช่างประจ้าโครงการ วุฒิไม่ต่้ากว่า ปวช. สาขาช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา จ้านวน ๑ คน 
 

 ๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
    การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะน้ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ น โดยวิธีการต่อไปนี  (ตามเอกสารแนบท้าย) 
    สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗ 
 

 ๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดเป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี แล้ว ผู้
เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. 
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐  ของแต่ละสาขาช่างจ้านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่างดังต่อไปนี  
 ๑๔.๑ วิศวกรโยธา วุฒิไม่ต่้ากว่าภาคีวิศวกรโยธา ตามกฎ กว. 
 ๑๔.๒  ช่างประจ้าโครงการ วุฒิไม่ต่้ากว่า ปวช.  สาขาช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา 
 

๑๕. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ โดยให้ติดตั งในบริเวณการก่อสร้าง ส่วน
ข้อความในป้ายกรมจะเป็นผู้ก้าหนดรายละเอียด 
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