
 
 
 

ประกาศกรมทรัพยากรน้้า 
โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค  ๓  

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าค้าหลวง     
 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E – Bidding) 

………………………………………………….. 
ด้วยกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “กรม” มีความ

ประสงค์จะเรียกประกวดราคา อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าค้าหลวง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ต้าบล
วัฒนา อ้าเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร  ราคากลาง 4,999,900.-  บาท (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพัน   
เก้าร้อยบาทถ้วน) 

ผู้มีสิทธิเสนอราคา จะต้องมีคุณสมบัติดังตอ่ไปนี้ 
 ๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และผู้รับจ้างต้องมีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างประเภท

เดียวกันกับงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ

ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้อง

ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระท้าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

 ๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
             ๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามท้าสัญญาตามที่ กวพ.ก้าหนด 
             ๖. ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การจ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้้าชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓  หรือชั้น 4 

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ                                                        

๙. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

ก้าหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30  

/ผู้สนใจสามารถ... 
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ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)  

เลขที่   17  /๒๕60   
การจ้างอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าค้าหลวง 

ตามประกาศกรมทรัพยากรน้้า  โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓ 
ลงวันที่  18  ตุลาคม    ๒๕59              

---------------------------------- 
กรมทรัพยากรน้้า โดย ส้านักงานทรัพยากรน้้าภาค ๓  ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า “กรม” มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาจ้างอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าค้าหลวง บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 2 ต้าบลวัฒนา อ้าเภอส่องดาว 
จังหวัดสกลนคร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี้ 
 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีก้าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๑.๓ แบบสัญญาจ้าง 
 ๑.๔ แบบหนังสือค้้าประกัน 
  (๑) หลักประกันการเสนอราคา 
  (๒) หลักประกันสัญญา 
  (๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
 ๑.๕ สูตรการปรับราคา 
 ๑.๖ บทนิยาม 
  (๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่ก้าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (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 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
 ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือต้องไม่      
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคา ณ วันประกาศประกวดรา คาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
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 ๒.๔ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้น
แตร่ัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๒.๕ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท้าสัญญาตามท่ี กวพ.ก้าหนด 
 ๒.๖ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก  และได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
จ้างก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้้าชั้น ๑ ชั้น ๒ ชั้น ๓   หรือชั้น 4   
 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ.กิจการร่วมค้า.ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 (1)กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม  
“กิจการร่วม ค้า”ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2)กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้ารว่มค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐาน ดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
 ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ”หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์) 
 ๒.๗บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ 
 ๒.๘บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 ๒.๙คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร   เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

 ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ  
  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  แยกเป็น  ๒  ส่วน  คือ 
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 ๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
   (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด  ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ ปี นับถึงวันยื่นซอง บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี)พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง 
   (ข) บริษัทจ้ากัด หรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล  ให้ยื่นส้าเนาบัตร
ประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) ส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดา
ที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน 
(๑) 
  (๔) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ , ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  , หนังสือรับรองวิศวกร 
พร้อมส้าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และช่างประจ้าโครงการ พร้อมส้าเนา หนังสือ
รับรองวุฒิการศึกษา ซึ่งจะเป็นวิศวกร และผู้ควบคุมงานก่อสร้างโครงการตามท่ีประกวดราคาจ้างของผู้เสนอ
ราคา 
  (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบใ นรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
 

  ๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
  (๑)หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่น  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาท างระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์แทน 
  (๒) หลักประกันการเสนอราคา  ตามข้อ ๕       
  (๓)ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้ผ่านการคัดเลือกและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
ก่อสร้างของกรมทรัพยากรน้้า พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง ตามข้อ ๒.๖ 
  (๔)บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ 
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย 
  (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7(2) โดยไม่ต้องแ นบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
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 ๔. การเสนอราคา   
 ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อควา มให้
ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอรคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน   
                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม 
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาท่ีถูกต้อง โดยคิดราคารวม
ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้อ งก้าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า  ๑๕๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา   โดยภายใน
ก้าหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน          
116 วัน   นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท้างาน  
 ๔.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ้วนและ
เข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
 ๔.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์  เลขที่ 17 /๒๕60 ในวันที ่1 พฤศจิกายน 2559 ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐  น. 
  เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยืน่ข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละราย ว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น  ตามข้อ ๑.๖ (๑) 
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่ 
 หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้
เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจาร ณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว  
              4.6ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
  (1)ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
  (2)ราคาทีเสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี)รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว 
  (3)ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ก้าหนด  
  (4)ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา 
  (5)ผู้เสนอราคาสามารถศึกษาและท้าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซด์   www.gprocurement.go.th 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/
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 ๕. หลักประกันการเสนอราคา 
  ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้         250,๐๐๐.- บาท (สองแสน
ห้าหม่ืนบาทถ้วน) 
 ๕.๑ หนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๔(๑) 
 ๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กรม  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น การเสนอราคาทาง ระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้าการของทางราชการ  
 ๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย   
                 กรณีท่ีผู้เสนอราคาน้าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยมาวางเป็นหลักประกันการ
เสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่    3 
พฤศจิกายน  2559  ระหว่างเวลา  08.30   น.ถึง  16.30   น. 
      ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา )ก้าหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันกา รเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคาที่
เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า ”ประสงค์จะใช้หนังสือค้้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใน
ประเทศเป็นหลักการเสนอราคา ให้ด้าเนินการดังนี้ 
  (1)กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุผู้เสนอราคาซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น 
  (2)กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคาซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามสัญญาร่วมค้าก้าหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอราคากับ
ทางราชการ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
 หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้้าประกันภายใน 15  วันนับ
ถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ล้าดับแรก จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 ๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคาต่้าสุด  และจะพิจารณาจากราคารวม 
 ๖.๒ หากผู้ เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ ยื่นข้อเสนอ ไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔  แล้ว  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น    เว้นแต่เป็นข้อผิดพล าด       
หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น 
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 ๖.๓ กรมสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของกรม 
  (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดในการ
เสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๓)เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น  
 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือกรม มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อ่ืนใดที่เก่ียวข้องกับผู้เสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความ
เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง 
 ๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิ กการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น 
 ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 
 ๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า  ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกั บผู้เสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 
๑.๖ กรมมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก  และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน 
 ในกรณีนี้ หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอ้านาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้ 
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 ๗. การท้าสัญญาจ้าง 
  ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง ) จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๓ กับกรมภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 ๗.๑ เงินสด 
 7.2เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญา หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันท้า
การของทางราชการ 
 ๗.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.4 (๒) 
 ๗.4 หนังสือค้้า ประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.4 (๒) 
 ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  8.1(ส้าหรับการจ้างที่เป็นราคาหน่วย) 
   กรมจะจ่ายค่ าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท้าส้าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่
ก้าหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา  นอกจากในกรณีต่อไปนี้ 
  (๑) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า )  แต่ไม่
เกินร้อยละ   ๑๕๐  (หนึ่งร้อยห้าสิบ )  ของปริมาณงานที่ก้าหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา      
จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ  ๙๐  (เก้าสิบ)  ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  (๒) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ  ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ)ของปริมาณ
งานที่ก้าหนดไว้ในสัญญา  หรือใบแจ้งปริมาณงานและราค าจะจ่ายให้  ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม ) ของ
ราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
  (๓) เมื่อปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ  ๗๕ (เจ็ดสิบห้า ) ของปริมาณงานที่ก้าหนด
ไว้ในสัญญา  หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา  จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา  และจะจ่ายเพิ่มชดเชย
เป็นค่า  Overhead และ Mobilization  ส้าหรับงานรายการนั้นในอัตราร้อยละ  ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ  กับปริมาณงานที่ท้าเสร็จจริงคูณด้วยราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา 
  (๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้น  หรือหักลดเงินในแต่ละกรณีดังกล่าวข้า งต้นในงวดสุดท้ายของ
การจ่ายเงิน  หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่กรมจะพิจารณาเห็นสมควร 
  กรมจะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามเนื้องานที่ท้าเสร็จจริง  เมื่อกรมหรือเจ้าหน้าที่ของ
กรมได้ท้าการตรวจสอบผลงานที่ท้าเสร็จแล้ว  และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อก้าห นดแห่งสัญญาทุก
ประการ  กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ   
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 ๙. อัตราค่าปรับ 
  ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

 ๑๐. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
   ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญา
จ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.3  แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า  ๒  ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 

 ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 
    ผู้เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้ งหมด แต่
ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐไทย หรือหนังสือค้้าประกันของธนาคารในประเทศ 
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้้าประกันของบร รษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  หรือ
บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ อนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และ
ประกอบธุรกิจค้้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับช้าระเงิน
ล่วงหน้านั้น 

 ๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
๑๒.๑ เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี  2560  เป็นเงิน

ทั้งสิ้น   4,999,000.– บาท  (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน) 
 

                   “การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้  จะมีการลงนามในสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็
ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560  มีผลบังคับใช้ และได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ  พ.ศ.2560 จากส้านักงบประมาณแล้ว    ส้าหรับกรณีที่
ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว   ส่วนราชการสามารถยกเลิกการ
จัดหาได้”  
 

    ราคากลางของงานอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้้าอ่างเก็บน้้าค้าหลวง  ในการประกวดราคาครั้งนี้   
เป็นเงินทั้งสิ้น  4,999,000.– บาท  (สี่ล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันบาทถ้วน)  โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปี  พ.ศ. ๒๕60 

๑๒.๒  เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือน้าสิ่งของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรั บขนได้ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
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   (๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อส้านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
   (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็น
ของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออ่ืน 
   (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
  ๑๒.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
ก้าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซองทันที และ 
อาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทาง
ราชการ 
  ๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  ๑๒.5 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ประกวดราคาจ้างฯ ให้มีหน้าที่จัดหารถยนต์ที่มีประกันภัย มีสภาพใช้
งานได้ดีพร้อมพนักงานขับ อย่างน้อย ๑ คัน ส้าหรับเจ้าหน้าที่ของกรมใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่
เริ่มงานจนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับน้้ามันเชื้ อเพลิง น้้ามันหล่อลื่น ค่าอะไหล่ และ   
ค่าซ่อมแซม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในกรณีเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุอันเกิดข้ึนจากการใช้รถยนต์
ดังกล่าว ซึ่งในวันท้าสัญญาจ้างผู้รับจ้างต้องน้าส้าเนาทะเบียนรถ,ส้าเนากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าว
มาเป็นเอกสารประกอบการท้าสัญญาจ้างด้วย 
  12.6 ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ประกวดราคาจ้างฯ ได้ จะต้องส่งแผนงานการก่อสร้าง (WORK 
SCHEDULE) รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน
ก้าหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะต้องแสด งขั้นตอนของการท้างาน 
ก้าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการท้างานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จและเสนอโดยผู้มีอ้านาจพร้อมลงนามประทับตรา 
  ๑๒.7 เพ่ือให้งานก่อสร้างตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้แล้ว
เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด กรมขอสงวนสิ ทธิให้ผู้เสนอราคาต้องแสดงหลักฐานการมี
บุคลากร และถือเป็นสาระส้าคัญท่ีต้องยื่นพร้อมการยื่นเสนอราคา โดยผู้ประกวดราคาจ้างฯ ได้ จะต้องมี
บุคลากรดังกล่าวตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
   (๑) วิศวกรโครงการ ต้องได้รับอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ไม่ต่้ากว่า
ประเภทภาควีิศวกร ตามกฎ กว. จ้านวน ๑ คน 
   (๒) ช่างประจ้าโครงการ วุฒิไม่ต่้ากว่า ปวช. สาขาช่างก่อสร้างหรือช่างโยธา จ้านวน ๑ คน 
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