






 
ร่าง 

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e – bidding )   
เลขที่           /2560 

อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ  หมู่ที่ 4  ต้าบลแก่งกระจาน  อ้าเภอแก่งกระจาน   
จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ พบ.19-4-130  

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  
 ลงวันที่            ตุลาคม  2559  

………………………………………………………………. 

           กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ส้านักงาน” มีความ
ประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ  หมู่ที่ 4  
ต้าบลแก่งกระจาน  อ้าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ  พบ.19-4-130 ณ หมู่ที่ 4  ต้าบล    
แก่งกระจาน  อ้าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้ 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.1 แบบรูปรายการละเอียด 

 1.2 แบบใบเสนอราคาท่ีก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 1.3 แบบสัญญาจ้าง 
 1.4 แบบหนังสือค้้าประกัน                                                                                                       

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

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

 1.7 แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                                                                                                       
  (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1                                                                                                 
  (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2   

 1.8 รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม  BOQ  (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการค้านวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอราคาได้รู้ข้อมูล
ได้เท่าเทียมกันและเพ่ือให้ประชาชนตรวจดูได้) และใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

2.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  
 2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง  
  2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ (ตามข้อ 1.6)  
 2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

/2.5 ผู้เสนอราคา... 
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 2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท้าสัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด 
 2.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
และพัฒนาแหล่งน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า   
 2.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกาดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน ) ในสัญญาเดียวกัน และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชน 
ที่ส้านักงาน  เชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมส้าเนาสัญญาด้วย  ซึ่งรับรอง
ส้าเนาถูกต้องจากผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  
                         ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
                            (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา 
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้  
                            (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล      
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า   
รายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของ ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้  
  ทั้งนี้“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า      
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
        2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
 2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
 2.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอเิล็กทรอนิกส์ 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 (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง    

                               /(2) ในกรณีผู้ประสงค์...                                 
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 (2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่          
นิติบุคคลให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น  ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)  
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน  พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 (3)  ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้ าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามท่ีระบุไว้ใน (1) 
                              (4) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ  
                                   (4.1) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
     (4.2)  ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
       (4.3) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้มีอ้านาจลงนาม 
            (4.4) ส้าเนาบัตรแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนา
แหล่งน้้าของกรมทรัพยากรน้้า ชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2  หรือชั้นที่ 3  หรือชั้นที่ 4   
      (4.5) ส้าเนาใบลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ 
          (4.6) ส้าเนาใบเสร็จค่าแบบผ่านธนาคาร 
      (4.7) หนังสือรับรองวิศวกรโครงการ 
       (4.8) หนังสือช่างประจ้าโครงการ พร้อมประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้าง 
       (4.9) แผนปฏิบัติงานการก่อสร้าง 
     (5)  บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อ้านาจให้บุคคลอ่ืน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคา 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 
  (2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5 
      (3) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมส้าเนาคู่สัญญาทุกแผ่น ปริมาณงาน
แนบท้ายสัญญาและรับรองส้าเนาถูกต้องพร้อมประทับตรา  
  (4) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ 
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย 
  (5) บัญชีเอกสาร ส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ 1.7 (2)  โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
 4. การเสนอราคา 

  4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์นี้  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)   

/4.2 ผู้เสนอราคา... 
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  4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน  
                                    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงครั้งเดียวโดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม  ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  150 วัน นับแต่วันเสนอราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ ไม่เกิน 147 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท้างาน 

     4.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ล  
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 

 4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  ..........................................ระหวา่งเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. 
 เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด    

 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ตามข้อ 
1.6 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 

     หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะ ที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2)  และคณะกรรมการ  เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคา และส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะพิจารณาลงโทษ ผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน 
เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่
ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว 

    ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมอาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวง
ภายใน 3 วัน นับแต่วันทีไ่ดร้บัแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอทุธรณ์ของปลัดกระทรวง ให้ถือเป็นที่สุด 

   ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้ อุทธรณ์ และเห็นว่า         
การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง      
ให้ปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้ 

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

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
       (3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก้าหนด  
       (4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
       (5) ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th   
           /5. หลักประกัน...  
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 5. หลักประกันการเสนอราคา  
                       ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ   
จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ้านวน 129,115.- บาท (หนึ่งแสน
สองหม่ืนเก้าพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน ) 
      5.1  หนังสือค้้าประกันอเิล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกัน 
ดังระบุในข้อ 1.4 (1) 
  5.2  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของธนาคาร 
      5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                         กรณีที่ผู้ เสนอราคาน้าเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็น
หลักประกันการเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความ 
ถูกต้อง ในวันที่ .......................................ระหวา่งเวลา 08.30  น. ถึงเวลา 16.30 น. 
      ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ 
(หลักประกันการเสนอราคา) ก้าหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ 
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของ 
ธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ด้าเนินการดังนี้  
  (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น  
  (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคาในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้าก้าหนดให้เป็น ผู้เข้าเสนอราคากับ
ทางราชการ  
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
                  หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ ส้านักงาน  จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้้าประกันภายใน 
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ล้าดับแรก 
จะคืนให้ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง 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  สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอ 
ของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอเิล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  

/(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล... 
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  (2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                          6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคา
ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอันใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าภาค 7 มีสิทธิ์ที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
 6.5  กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคา
ต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวนหรือขนาด 
หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้าง
เลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญและให้ถือว่าการตัดสินของ            
กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้
รวมทั้งกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7  จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่
เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา 
หรอืนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  
                         ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ 
ด้าเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรมทรัพยากรน้้า 
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้า ภาค 7 จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคา
สามารถด้าเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้          
กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 6.6  ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 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 โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ภายในเวลา 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ให้        
กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ง
อย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
 

/7.1  เงินสด... 
 



- 7 - 
 

 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  
แต่ละรายการท่ีได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย 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) 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 จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็น
รายเดือนตามเนื้องานที่ท้าเสร็จจริง เมื่อกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 หรือเจ้าหน้าที่ของ
กรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว และปรากฏว่า
เป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าหนดแห่งสัญญาทุกประการ ส้านักงาน  จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้
ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
 การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 16 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญา
ต่อวัน นับถัดจากวันที่ก้าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้จ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ท้างานแล้วเสร็จจริง  
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 10. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
 ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง
ตามแบบ ดังระบุในข้อ 1.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  2  ปี นับถัดจากวันที่ส้านักงาน  ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถดัจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 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  ก่อนการรับช้าระเงินล่วงหน้า นั้น  
    12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 

 12.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี 2560  
        การจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากส้านักงบประมาณแล้ว ส้าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 
          ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,581,700.- บาท 
(สองล้านห้าแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )                          
 12.2 เมื่อกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใด
ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้าง
จะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือใน
เส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
    (1) แจ้งการสั่งหรือการน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน  

7 วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

  (2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                              12.3 ผู ้เสนอราคาซึ่งกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 ได้ค ัดเล ือกแล ้ว 
ไม ่ไปทำส ัญญา หร ือข ้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกำหนดด ังระบ ุไว ้ในข ้อ 7 กรมทรัพยากรน้้า              
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 จะร ิบหล ักประก ันการยื่นข ้อเสนอ หร ือเร ียกร ้องจากผู ้ออกหน ังส ือค้้า
ประก ันการย ื่นข ้อเสนอท ันที และอาจพจิารณาเร ียกร ้องให ้ชดใช้ความเส ียหายอื่น (ถ ้าม ี) รวมทั้งจะพิจารณาให ้เป ็น
ผู ้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

/12.4 กรมทรัพยากรน้้า... 
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                            ร่าง 
ประกาศกรมทรัพยากรน้้า โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 

เรื่อง ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ  หมู่ที่ 4  ต้าบลแก่งกระจาน  อ้าเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ  พบ.19-4-130   

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) 
    

               กรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค 7 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้้าธรรมชาติ  หมู่ที่ 4  ต้าบลแก่งกระจาน  อ้าเภอแก่งกระจาน  จังหวัดเพชรบุรี  รหัสโครงการ        
พบ.19-4-130   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคา
ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น  2,581,700.- บาท (สองล้านห้าแสนแปดหม่ืนหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน )  

 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้    
  1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว  

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรน้้า

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

6. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
พัฒนาแหล่งน้้า ของกรมทรัพยากรน้้า ชั้นที่ 1 หรือชั้นที่ 2 หรือชั้นที่ 3 หรือชั้นที่ 4 

7. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด 
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน ) ในสัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที่ส้านักงาน
ฯ เชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานคู่สัญญาพร้อมส้าเนาสัญญาด้วย ซึ่งรับรองส้าเนาถูกต้อง
จากผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา  
                      ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
                            (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้า 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน  ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคา 
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้าง
ของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้  
                            (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล      
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า   
รายใดรายหนึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอ ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของ ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้  ทั้งนี้
“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

/8. บุคคลหรือ… 
 

ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เอกสารเลขท่ี…………..…………/2560……..…… 
ลงวันท่ี........................................................ 
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ล าดบั ราคาต่อหน่วย จ านวนเงนิ

ที่ (บาท) (บาท)

1.1   งานถากถาง 3,520.00           ตร.ม.
1.2   งานสูบน ้าระหว่างก่อสร้าง 34,700.00         ตร.ม.

2.1   งานดินขดุดว้ยเคร่ืองจกัร
 -จุดทิ้งดินท่ี 1 ระยะขนดิน 1 กม. 61,000.00         ลบ.ม.

3.1   งานป้ายช่ือโครงการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้า (ป้ายเหล็ก) 1.00                  ชุด
3.2   งานป้ายแนะน าโครงการ 1.00                  ชุด
3.3   งานหลกัแสดงค่าระดบัน ้า 3.00                  ชุด

รวมเป็นเงินทั้งส้ิน

(ลงช่ือ)...............................................................ผูเ้สนอราคา
            (..........................................................)

(ลงช่ือ)..........................................................วิศวกรผูค้  านวณราคา
            (........................................................)

ของห้าง/บริษทัฯ...........................................................................................................................................
อ าเภอแก่งกระจาน  จงัหวดัเพชรบุรี  รหสัโครงการ  พบ.19-4-130

โครงการอนุรักษฟ้ื์นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หมู่ท่ี 4  ต าบลแก่งกระจาน 

หมายเหตุ   งานเบด็เตล็ดให้สามารถเบิกจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละของค่างานท่ีก่อสร้างไดจ้ริง

บัญชีแสดงปริมาณงานและราคา

รายการ ปริมาณงาน หน่วย

1. งานเตรียมพืน้ที่

(....................................................................................................)

2. งานดนิ

3.งานเบ็ดเตล็ด
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