
 
 
 
 
 
 

ประกำศกรมทรัพยำกรน ้ำ 
เรื่อง   ประกวดรำคำจ้ำงโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟแูหล่งน ้ำทุ่งจอ ช่วง 1 ต้ำบลเสวียด อ้ำเภอท่ำฉำง 
        จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี  ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

                 ****************  

กรมทรัพยำกรน ้ำ  โดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๑๐  มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำ 
โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำทุ่งจอ ช่วง 1 ต้ำบลเสวียด อ้ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โครงกำรตำม
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี พ.ศ.2559                                                                   .
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  

รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำจ้ำงครั งนี  เป็นเงินทั งสิ น  45,214,898.38  บำท    

ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี .- 
๑.เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงท้ำงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงโดยประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

ดังกล่ำว 
2.ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
3.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอแก่กรมทรัพยำกรน ้ำ 

โดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๑๐ ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้ำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  

๔.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน  ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศำลไทย   เว้นแต่รัฐบำลของ            
ผู้เสนอรำคำ ได้มีค้ำสั่งให้สละสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั น 
                    ๕.ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำม
ท้ำสัญญำตำมที่ กวพ.ก้ำหนด 
                    6.เป็นผู้ที่ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในกำรจ้ำงของกรมทรัพยำกรน ้ำ “งำนก่อสร้ำง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนำแหล่งน ้ำ” ชั น 1-3 

7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส้ำคัญ 

8.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ด้ำเนินกำรจัดซื อ        
จัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Govermment Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐ 

9.คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร  เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำท  คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้                                       
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 ก้ำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  
   7  เมษำยน  ๒๕๕9    .ระหว่ำงเวลำ  08.30 น. ถึงเวลำ ๑6.30 น.  

      ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำวน์โหลดเอกสำรทำง
ระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนกำรเสนอรำคำ/ผู้สนใจสำมำรถซื อเอกสำรประกวดรำคำด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในรำคำชุดละ  1,500.00  บำท ได้ทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช้ำระ
เงินผ่ำนทำงธนำคำร ในระหว่ำงวันที่     18  มีนำคม  2559   ถึงวันที่    25 มีนำคม ๒๕๕9                       .
โดยดำวน์โหลดเอกสำรทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภำยหลังจำกช้ำระเงินเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว ก่ อน กำร เสน อรำค ำ  ดู ร ำยล ะ เอี ย ด ได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ก รม ท รัพ ย ำก รน ้ ำ  www.dwr.go.th. ห รื อ ที่ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์ หมำยเลข ๐-๗๗๒๗-๒๙๔๒ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลำ
รำชกำร 

  หมายเหตุ.- กำรประกวดรำคำจ้ำงครั งนี  จะด้ำเนินกำรโดยใช้จ่ำยเงินงบประมำณตำม              .
พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี ๒๕๕9  และกรมทรัพยำกรน ้ำสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกกำรประกวดรำคำ              
อิเล็กทรอนิกส์ หำกไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมำณ                                                                               .
          

 ประกำศ  ณ  วันที่   18  มีนำคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

   

 

          (นำยสมชำย  ภวนำคโสภณ) 
                                           ผู้อ้ำนวยกำรส่วนพัฒนำและฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำ รักษำรำชกำรแทน 
                                         ผู้อ้ำนวยกำรส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค 10  ปฏิบัติรำชกำรแทน 
                                                                 อธิบดีกรมทรัพยำกรน ้ำ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dwr.go.th/


 
 
 
 
 

เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    
เลขที ่  29/2559 

กำรจ้ำงโครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำทุ่งจอ ช่วง 1 ต้ำบลเสวียด อ้ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โครงกำร
ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี พ.ศ.2559                                                           .  

ตำมประกำศกรมทรัพยำกรน ้ำ ลงวันที่    18  มีนำคม พ.ศ.๒๕๕9        . 
********** 

กรมทรัพยำกรน ้ำ  โดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำภำค ๑๐  ซึ่งต่อไปนี เรียกว่ำ  “กรม”  มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 จ้ำนวน 1 โครงกำร คือ โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำทุ่งจอ ช่วง 1 ต้ำบลเสวียด 
อ้ำเภอท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี                                                                                       . 
โดยมีข้อแนะน้ำและข้อก้ำหนดดังต่อไปนี .- 

๑.เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
   ๑.๑ แบบรูปรำยกำรละเอียด 
   ๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่ก้ำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
   1.3 แบบสัญญำจ้ำง 
   ๑.4 แบบหนังสือค ้ำประกัน       

  (๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ  
(๒) หลักประกันสัญญำ       

 (๓) หลักประกันกำรรับเงินค่ำจ้ำงล่วงหน้ำ 
  ๑.5 สูตรกำรปรับรำคำ  

                       ๑.6 บทนิยำม 
 (๑) ผู้เสนอรำคำท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
 (๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม 

                       ๑.7 แบบบัญชีเอกสำร        
            (๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ 

 (๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ 
                        1.8 รำยละเอียดกำรค้ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ.(Bill of Quantities) 
(รำยละเอียดกำรค้ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผยเพ่ือให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่ำ
เทียมกันและเพ่ือให้ประชำชนตรวจดูได้) 

                 ๒.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา       
                     ๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง 
                     ๒.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 
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                        ๒ .๓  ผู้ เสน อรำคำต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลป ระโยชน์ ร่ วมกั น กั บ ผู้ เสนอรำคำรำย อ่ืน                          
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรม ตำมข้อ ๑.6 
                        ๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศำล
ไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีค้ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั น 
                        ๒.๕ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมท้ำสัญญำตำมที่ กวพ.ก้ำหนด 
                        2.6 ผู้ เสนอรำคำต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื องต้นในกำรจ้ำงของกรม
ทรัพยำกรน ้ำ “งำนก่อสร้ำงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนำแหล่งน ้ำ” ชั น 1-3  
                        ๒.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส้ำคัญ 

    ๒.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ด้ำเนินกำรจัดซื อ        
จัดจ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์  (e-Govermment Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐ 

    ๒.9 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีเงินธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท  คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

  ๓.หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน  ยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื อ    

จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ.- 
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี .- 

(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล 
                                      (ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจ้ำกัด ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือรับรองกำร               
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ้ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง 
                                      (ข) บริษัทจ้ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ้ำกัด ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือรับรองกำร             
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร  ผู้มีอ้ำนำจควบคุม (ถ้ำมี)  และบัญชี                    
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่พร้อมรับรองส้ำเนำถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส้ำเนำ
บัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้นั น ส้ำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วนพร้อมทั งรับรองส้ำเนำถูกต้อง 

(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำให้ยื่นส้ำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นส้ำเนำหนังสือเดินทำงหรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำร
ตำมท่ีระบไุว้ใน (๑)   

 (๔)  เอกสำรต่ำง ๆ  พร้อมทั งรับรองส้ำเนำถูกต้อง 
๔.๑ ส้ำเนำใบส้ำคัญแสดงกำรจดทะเบียนห้ำงหุ้นส่วนบริษัท 
๔.๒ ส้ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม 
๔.๓ ส้ำเนำบัตรประจ้ำตัวประชำชน  

(๕)  บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑ ทั งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื อจัด  
      จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.7 (๑)  
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๓.๒  ส่วนที่ ๒ อย่ำงน้อยต้องมีเอกสำรดังต่อไปนี .- 

(๑) หนังสือมอบอ้ำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบ
อ้ำนำจให้บุคคลอ่ืน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำทำง
ระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน 

(2) หลักประกันกำรเสนอรำคำ  ตำมข้อ ๕ 
(3) ใบแจ้งปริมำณงำน ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษีประเภท

ต่ำง ๆ รวมทั งก้ำไรไว้ด้วย 
(๔) บัญชีเอกสำรส่วนที่  ๒ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื อจัด

จ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ  ๑.7 (๒) 
๔.การเสนอราคา 

๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมที่ก้ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์นี  โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั งสิ น และ
จะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ 
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  

    ๔.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำ ในใบแจ้งปริมำณงำน ให้ครบถ้วน 
         ในกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำเป็นเงินบำทและเสนอรำคำเพียงรำคำเดียว โดยเสนอ

รำคำรวมและหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิด
รำคำรวมทั งสิ น ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอำกรอ่ืน และค่ำใช้จ่ำยทั งปวงไว้แล้ว 

         รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก้ำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่ำ   ๑๕๐ วัน . นับแต่วันเสนอรำคำ 
โดยภำยในก้ำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนไดเ้สนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้ 

    4.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอก้ำหนดเวลำด้ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จไม่เกิน  230   วัน .  
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง 

    ๔.4 ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ 
      ๔.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่     7  เมษำยน  ๒๕๕9  ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึงเวลำ ๑6.30 น.    

เมื่อพ้นก้ำหนดเวลำยื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขำด 
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  จะด้ำเนินกำรตรวจสอบ

คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ตำม            
ข้อ ๑.6 (1) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่ 

หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือใน
ขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรมตำมข้อ 1.6 (2)  และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระท้ำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็น
ธรรม คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั นออกจำกกำร
เป็นผู้เสนอรำคำ และกรมจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรฯ จะ
วินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำงรำชกำรและมิได้
เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระท้ำดังกล่ำว 
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             ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำ
ที่กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์ค้ำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวง
ภำยใน  ๓ วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจำกส่วนรำชกำร กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุด 

  ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วยกับค้ำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำร
พิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้ด้ำเนินกำรไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมี
อ้ำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้ 

๔.6   ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี .- 
      (๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  

                                     (2)  รำคำท่ีเสนอจะต้องเป็นรำคำท่ีรวมภำษีมูลค่ำเพิ่มและภำษีอื่น ๆ    (ถ้ำมี)  รวมค่ำใช้จ่ำยทั งปวงไว้
ด้วยแล้ว 

      (3) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ ที่ก้ำหนด 
      (4) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ 
      (5) ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำและท้ำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีประกวด

รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงท่ีแสดงไว้ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th  
  ๕.หลักประกันการเสนอราคา 

   ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื อ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำง ดังต่อไปนี  จ้ำนวน 2,300,000.00 บำท  

  ๕.๑ หนังสือค ้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค ้ำประกันดังระบุใน
ข้อ 1.4 (1)  

  ๕.2 เช็คท่ีธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ๑๐ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำร
เสนอรำคำทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั นไม่เกิน 3 วันท้ำกำรของธนำคำร 

  ๕.3 พันธบัตรรัฐบำลไทย    
                                 กรณีที่ผู้ เสนอรำคำน้ำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย   มำวำงเป็น
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้องในวันที่   8 เมษำยน 2559  ถึงวันที่ 19 เมษำยน 2559  ระหว่ำงเวลำ   08.30  .น.ถึง  16.30   น. 

         หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี  กรมจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค ้ำประกันภำยใน              
๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบื องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ 3 ล้ำดับแรก จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ท้ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 
         กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
๖.๑ ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี  กรมจะพิจำรณำ

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์รำคำต่้ำสุด  . และจะพิจำรณำจำก รำคำรวม  .   
6.2 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่น

ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั น  เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด 
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจำกเงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สำระส้ำคัญ ทั งนี  เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำ จะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่ำนั น 
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๖.3 กรมสงวนสิทธิไม่พิจำรณำขอ้เสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผันในกรณี 

ดังต่อไปนี .- 
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั น ในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์

ทำงระบบจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซื อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำง
ระบบกำรจัดซื อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 

 (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดหรือ
ทั งหมดในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื อจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 

(3) เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่ก้ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระส้ำคัญ หรือมีผลท้ำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน 

    6.4 ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในกำรท้ำสัญญำ  คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี แจงข้อเท็จจริง  สภำพ ฐำนะ  หรือ
ข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ท้ำสัญญำ หำก
หลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง 

๖.5 กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่้ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด  หรือรำคำที่เสนอ
ทั งหมดก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจ้ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั งนี   เพ่ือประโยชน์
ของทำงรำชกำรเป็นส้ำคัญ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของกรมเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ 
มิได้ รวมทั งกรมจะพิจำรณำยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ งงำน ไม่ว่ำจะ
เป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำ กำรยื่นข้อเสนอกระท้ำกำรโดยไม่
สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น 
        ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่้ำสุด เสนอรำคำต่้ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ด้ำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือกรมจะให้ผู้เสนอรำคำ
นั นชี แจงและแสดงหลักฐำนที่ท้ำให้ เชื่อได้ว่ำ ผู้ เสนอรำคำสำมำรถด้ำเนินงำนตำมประกวดรำคำจ้ำง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์  หำกค้ำชี แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของ 
ผู้เสนอรำคำรำยนั น 

๖.6 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิ
ได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ๆ ณ วันประกำศประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระท้ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ตำมข้อ ๑.6  กรม
มีอ้ำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และกรมจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำ
รำยนั นเป็นผู้ทิ งงำน      

ในกรณีนี หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำ กำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ด้ำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอ้ำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำร
เสนอรำคำดังกล่ำวได้        

๗.การท้าสัญญาจ้าง 
                       ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท้ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุใน      
ข้อ ๑.3  กับกรมภำยใน     ๗     วัน.  นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ้ำนวนเงิน
เท่ำกับร้อยละ     ๕     .ของรำคำค่ำจ้ำงที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท้ำสัญญำ โดย
ใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี .- 
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๗.๑ เงินสด 
๗.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่ส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ๑๐ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่

ท้ำสัญญำหรือก่อนหน้ำนั นไม่เกิน  ๓  วันท้ำกำรของทำงรำชกำร 
๗.๓ หนังสือค ้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศตำมแบบหนังสือค ้ำประกันดังระบุ        

ในข้อ ๑.4 (๒)  ยื่นต่อกรมทรัพยากรน ้า โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค ๑๐ 
๗.๔ หนังสือค ้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัท

เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค ้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้วโดยอนุโลม 
ให้ใช้ตำมแบบหนังสือค ้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.4 (๒) 

๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย  
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี ยภำยใน  ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำร

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว 
๘.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
   กรมจะจ่ำยค่ำจ้ำงต่อหน่วยของงำนแต่ละรำยกำรที่ได้ท้ำส้ำเร็จจริงตำมรำคำต่อหน่วยที่ก้ำหนดไว้

ในใบแจ้งปริมำณงำนและรำคำ โดยแบ่งจ่ำยไม่เกิน    20   งวด. 
   กรมจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงให้แก่ผู้รับจ้ำงตำมเนื องำนที่ท้ำเสร็จจริง เมื่อกรมหรือเจ้ำหน้ำที่ของกรมได้ท้ำ

กำรตรวจสอบผลงำนที่ท้ำเสร็จแล้ว  และปรำกฏว่ำ เป็นที่พอใจตรงตำมข้อก้ำหนดแห่งสัญญำทุกประกำร                  
กรมจะออกหนังสือรับรองกำรรับมอบงำนนั นให้ไว้แก่ผู้รับจ้ำง 

   กำรจ่ำยเงินงวดสุดท้ำยจะจ่ำยให้เมื่องำนทั งหมดตำมสัญญำได้แล้วเสร็จทุกประกำร 
๙.อัตราค่าปรับ 
     ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ  ๑6  จะก้ำหนดในอัตรำร้อยละ  ๐.๑๐ ของค่ำจ้ำงตำม

สัญญำต่อวัน  
๑๐.การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได้ท้ำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้ำสัญญำจ้ำง

ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมช้ำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ นภำยในระยะเวลำไม่
น้อยกว่ำ   2    ปี   -  เดือน    นับถัดจำกวันที่กรมได้รับมอบงำน     โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
กำรได้ดีดังเดิมภำยใน     ๑๕     .วัน  นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมช้ำรุดบกพร่อง 

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
        ผู้เสนอรำคำมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้ำ ในอัตรำไม่เกินร้อยละ   ๑๕              .                                 
ของรำคำค่ำจ้ำงทั งหมด  แต่ทั งนี จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้ำเป็นพันธบัตรรัฐบำลไทย หรือหนังสือค ้ำ
ประกันของธนำคำรในประเทศตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.4 (๓)   หรือหนังสือค ้ำประกันของบรรษัทเงินทุน
อุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร
เงินทุนเพ่ือกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค ้ำประกันตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย  ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียน
ให้ส่วนรำชกำรต่ำง ๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือค ้ำประกันดังระบุในข้อ  ๑.4 (๓) ให้แก่กรม
ก่อนกำรรับช้ำระเงินล่วงหน้ำนั น 
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  ๑๒.ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
๑๒.๑ เงินค่ำจ้ำงส้ำหรับงำนจ้ำงครั งนี  ได้มำจำกเงินงบประมำณ ประจ้ำปี ๒๕๕9     .  
 กำรลงนำมในสัญญำจะกระท้ำได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำกงบประมำณ

ประจ้ำปี โครงกำรพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕9 แล้วเท่ำนั น             . 
 รำคำกลำงของงำน  โครงกำรอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้ำทุ่งจอ ช่วง 1 ต้ำบลเสวียด อ้ำเภอ     

ท่ำฉำง จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เป็นเงิน 45,214,898.38 บำท                    .  
ในกำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์  รำคำงบประมำณตำม

พระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปี  พ.ศ.๒๕๕9 เป็นเงินทั งสิ น  46,000,000.00 บำท                 . 
๑๒.2 เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมที่ได้

ประกวดรำคำโดยกำรยื่นข้อเสนอทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว  ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือน้ำสิ่งของมำเพ่ืองำนจ้ำง
ดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศและของนั นต้องน้ำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถ
ให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศก้ำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำย ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี .- 

 (๑) แจ้งกำรสั่งหรือน้ำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศต่อกรมเจ้ำท่ำ ภำยใน              
๗  วัน นับตั งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่ง หรือซื อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคม
ประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 

(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ                   
เรือไทยจำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำ ให้บรรทุกสิ่งของนั นโดยเรือ
อ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

 (๓) ในกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตำม (๑ ) หรือ (๒ ) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำย                 
ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี 
                        ๑2.๓ ผู้เสนอรำคำซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้ำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำง
รำชกำรก้ำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 กรมจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค ้ำ
ประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอ่ืน (ถ้ำมี) รวมทั งจะพิจำรณำให้
เป็นผู้ทิ งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
      ๑๒.4 กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้ำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำม
ควำมเห็นของส้ำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี) 
        ๑๓.การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
       กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.5 จะน้ำมำใช้ในกรณีที่
ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพ่ิมขึ น โดยวิธีดังต่อไปนี .- 

      งำนจ้ำงเหมำรำยนี   กรมได้ด้ำเนินกำรโดยน้ำสัญญำแบบปรับรำคำได้ (ESCALATION 
FACTOR) ตำมมติคณะรัฐมนตรีแจ้งโดยหนังสือส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่  นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙               
ลงวันที่ ๒๔ สิงหำคม ๒๕3๒ มำใช้ และได้ก้ำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงำนก่อสร้ำง สูตรและวิธีกำร
ค้ำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ไว้ในเงื่อนไข จ้ำนวน ๑๑ หน้ำ  
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       สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้ำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่ก้ำหนด
ไว้ในสัญญำหรือภำยในระยะเวลำที่กรมได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.5 

     กำรขอเงินเพ่ิมตำมสัญญำแบบปรับรำคำตำมเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ ครั งนี  ผู้รับจ้ำงจะต้องเรียกร้องภำยในก้ำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้รับจ้ำงได้ส่งมอบงำน              
งวดสุดท้ำย หำกพ้นก้ำหนดนี ไปแล้ว ผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่ำงำนก่อสร้ำงจำกผู้ว่ำจ้ำงอีก 
  ๑๔.มาตรฐานฝีมือช่าง 
        เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำงตำมประกำศนี 
แล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว  ผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
มำตรฐำนฝีมือช่ำง จำกคณะกรรมกำรก้ำหนดมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน  หรือสถำบันของทำงรำชกำรอ่ืน  
หรือสถำบันของเอกชนที่ทำงรำชกำรรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำจำก
สถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่้ำกว่ำร้อยละ  10   .ของแต่ละสำขำช่ำง แต่
จะต้องมจี้ำนวนช่ำงอย่ำงน้อย ๑ คน ในแต่ละสำขำช่ำงดังต่อไปนี .- 
       ๑๔.๑ วิศวกรโครงกำรสำขำโยธำ    ได้รับใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิศวกรรมควบคุม         . 
ไม่ต่้ำกว่ำประเภทภำคีวิศวกร ตำมกฎ กว.                                                                                        . 
      ๑๔.๒  ช่ำงประจ้ำโครงกำร วุฒิไม่ต่้ำกว่ำ ปวช. ปวส.สำขำช่ำงก่อสร้ำง  หรือผู้ที่ได้รับ         .
อนุญำตพิเศษเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุม                                                                          . 

  ๑๕.การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                         ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่อสร้ำงผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบ
ได้ก้ำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 ๑๖.ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ฉบับนี ให้ถือว่ำเป็น
ส่วนหนึ่งของสัญญำจ้ำง 

 
 

                   กรมทรัพยากรน ้า 
             18 มีนาคม  ๒๕๕9  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดข้อก้าหนดเอกสารแนบท้ายประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน ้าทุ่งจอ ช่วง 1 ต้าบลเสวียด อ้าเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เลขที ่  29/๒๕๕9  ฉบับลงวันที่  18  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕9        . 
********** 

๑.ข้อก้าหนดเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
          1.1 ผู้รับจ้ำงจะต้องก่อสร้ำงส้ำนักงำนสนำมแบบ ค เป็นอำคำรส้ำนักงำนสนำมขนำด 6x12 
ตำรำงเมตร พร้อมอุปกรณ์ส้ำนักงำนตำมข้อก้ำหนดรำยละเอียดในแบบ และจะต้องด้ำเนินกำรให้แล้วเสร็จ
ก่อนกำรส่งมอบงำนงวดที่ ๑ ตำมหนังสือที่ ทส 0610/ว 0485 ลงวันที่ 29 เมษำยน 2546  
                1.2 ผู้รับจ้ำงจะต้องติดตั งแผ่นป้ำยแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกับงำนก่อสร้ำงไว้ ณ บริเวณสถำนที่ 
ก่อสร้ำงตำมแบบที่ ๒ ตำมหนังสือส้ำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐505/ว 27 ลงวันที่ ๒8 
มกรำคม ๒๕51 และมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๕๑ ข้อ ๒ ให้แล้วเสร็จก่อนกำรส่งมอบงำน
งวดที่ ๑   
               ๑.3 นำยจ้ำงต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และพระรำชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย 

************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


