
ประกาศกรมชลประทาน

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางซอมแซมถนนบนคันคลองสงน้ําสาย ๒L-MC สถานีสูบนํ้าบานนาแก ระยะทาง

๑.๐๐๐ กม. เลขท่ี EB จ.๗/๒๕๖๒ สําหรับงานซอมแซมถนนบนคันคลองสงน้ําสาย ๒L-MC สถานีสูบนํ้าบานนา

แก ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. (คบ.นํ้ากํ่า) ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมชลประทาน โดย โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานํ้ากํ่า มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

ซอมแซมถนนบนคันคลองสงน้ําสาย ๒L-MC สถานีสูบนํ้าบานนาแก ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. เลขที่ EB จ.๗/๒๕๖๒

สําหรับงานซอมแซมถนนบนคันคลองสงนํ้าสาย ๒L-MC สถานีสูบนํ้าบานนาแก ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. (คบ.น้ําก่ํา) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงาน

กอสรางในการประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินท้ังส้ิน ๑,๕๓๖,๖๔๓.๙๕ บาท (หนึ่งลานหาแสนสามหมื่นหกพันหกรอยสี่สิบ

สามบาทเกาสิบหาสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมชลประทาน ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๓๘๗,๘๒๕.๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบหาบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา



โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมชลประทานเชื่อถือ
 

                     ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
 

                     (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได
 

                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุก

รายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ

ตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นขอเสนอได
 

                     ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันท่ี ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.gprocurement.go.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข

๐-๔๒๐๕-๙๒๖๖ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมชลประทาน ผานทางอีเมล namkamrid7@rid.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๒

มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยกรมชลประทานจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางอีเมลลของ โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษา

น้ําก่ํา namkamrid7@rid.go.th เว็ปไซตของกรมชลประทาน http://procurement.rid.go.th และเว็ปไซตของกรม

บัญชีกลาง www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒
 

                การประกวดราคาไดกําหนดเงื่อนไขใหมีการจายเงินคาลวงหนาในอัตรารอยละ  ๑๕  (สิบหา)  ของราคา

คาจาง  และไดนําสัญญาแบบปรับราคาได  (Esculation Factors)  ตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙  ลงวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๓๒  มาใช  ซึ่งไดกําหนดเงื่อนไขหลัก

เกณฑ  ประเภทกอสราง  สูตร  และวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดไวในเง่ือนไขการประกวดราคาแลว
 

mailto:namkamrid7@rid.go.th
http://procurement.rid.go.th/
http://www.gprocurement.go.th/


                เนื่องจากงานกอสรางรายน้ีเปนประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะ

รัฐมนตรี  ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔  ลงวันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓  ผูยื่นขอเสนอจะตองทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษา

ไทยเก่ียวกับ "ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง"  ยื่นเสนอมาพรอมกับเอกสารประกวดราคา 

รายละเอียดตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา
 

                การประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding)  คร้ังนี้ จะดําเนินการ

โดยใชจายจากเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  กรมชลประทานสงวนสิทธ์ิที่จะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หากไมไดรับอนุมัติเงินงบประมาณ 
 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

 

 

 

 

 

 

 

(นายเกียรติศักดิ์ ผัดวัง)

ผูอํานวยการโครงการสงน้ําและบํารุงรักษานํ้ากํ่า

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ีซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  EB จ.๗/๒๕๖๒

การจางกอสรางซอมแซมถนนบนคันคลองสงนํ้าสาย ๒L-MC สถานีสูบนํ้าบานนาแก ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. เลขที่

EB จ.๗/๒๕๖๒ สําหรับงานซอมแซมถนนบนคันคลองสงนํ้าสาย ๒L-MC สถานีสูบนํ้าบานนาแก ตําบลนาแก

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. (คบ.นํ้ากํ่า)

ตามประกาศ กรมชลประทาน

ลงวันที่  ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒
 
                  กรมชลประทาน โดย โครงการสงนํ้าและบํารุงรักษานํ้ากํ่า ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ

ประกวดราคาจางกอสราง ซอมแซมถนนบนคันคลองสงนํ้าสาย ๒L-MC สถานีสูบนํ้าบานนาแก ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม.

เลขที่ EB จ.๗/๒๕๖๒ สําหรับงานซอมแซมถนนบนคันคลองสงนํ้าสาย ๒L-MC สถานีสูบนํ้าบานนาแก ตําบลนาแก

อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. (คบ.นํ้ากํ่า) ณ บริเวณถนนคันคลองสงนํ้าสาย ๒L-MC สถานีสูบ

น้ําบานนาแก ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา

                                    (๒)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                                    (๓)   หลักประกันผลงาน

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJh44Lb5s0Oc2DIv8Km%2BBMCSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TDsOpRpcckHiZ0oIPVNrLX
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Trh35%2FmQS0D5lEgEh0M2q0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๑.๙     ใบแจงปริมาณงานและราคา
 

                          ๑.๑๐     แบบหนังสือรับรองของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
 

                          ๑.๑๑     หลักเกณฑและเงื่อนไขการโอนสิทธิ์เรียกรองในการรับเงิน
 

                          ๑.๑๒     แบบบัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ/หุนสวนผูจัดการ/ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือ

หุนรายใหญ 

                          ๑.๑๓     วิธีปฏิบัติเก่ียวกับการใชพันธบัตรรัฐบาลเปนหลักประกัน
 

                          ๑.๑๔     เง่ือนไขท่ัวไปของงานกอสราง
 

                          ๑.๑๕     เง่ือนไขเฉพาะของงานกอสราง
 

                          ๑.๑๖     รายละเอียดดานวิศวกรรม
 

                          ๑.๑๗     ระบบความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
 

                          ๑.๑๘     แนวทางปฏิบัติท่ีเกี่ยวกับวันเปดซองท่ีใชในการคํานวณเงินเพิ่มหรือลดคางานตาม

สัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

                          ๑.๑๙     สรุปรายละเอียดขอบเขตของงาน และชองทางการติดตอสอบถาม

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น



                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเงินไมนอยกวา ๓๘๗,๘๒๕.๐๐ บาท (สามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันแปดรอยยี่สิบหาบาทถวน) และเปนผลงานที่เปน

คูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมเช่ือถือ
 

                                   ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี
 

                                   (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
 

                                   (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
 

                                   ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา



สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๓)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย
 

                                        (๔)    เอกสารเพ่ิมเติม ๆ
 

                                              (๔.๑)  ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง  โดยมีรายละเอียด

ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางกอสรางวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (ใหใชในกรณีที่งานเขาขายมติ

คณะรัฐมนตรี  แจงตามหนังสือ  ที่ นร ๐๒๐๕/ว ๘๔  ลงวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                   ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒



พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๒๔๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับ

ถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูย่ืนขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส



                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขทีก่รมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกร

รมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๕.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๕.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด



ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง

กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งน้ีผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๕.๗     กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย

ใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๖.๑     เงินสด

                          ๖.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๖.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๖.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๖.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๗.    คาจางและการจายเงิน



                          กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการท่ีไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย ที่กําหนด

ไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
 

                          (๑)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน

รอยละ ๑๕๐ (หน่ึงรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน

อัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
 

                          (๒)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ

งานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอ

หนวยตามสัญญา
 

                          (๓)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด

ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา

overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน

ท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา

ท้ังน้ี การจายเงินเพิ่มชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวด

สุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา
 

                          (๔)    กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของการจายเงิน

หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามท่ีกรมจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร เวนแตกรณีทีก่รมพิจารณาเห็นวา

ปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นที่เหลือ อีกท้ังงานท่ีเหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการ

จายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ท้ังนี้ กรม อาจจายเงินที่เพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคา

งานงวดน้ันๆ และการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม
 

                         กรมจะจายคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง  เมื่อกรมหรือเจาหนาที่

ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว  และปรากฎวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุก

ประการ  กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
 

                         การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ

                 ๘.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๘.๑     กรณีท่ีผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๘.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง

                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย



กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันทีก่รมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน

นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๐.    การจายเงินลวงหนา
 

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น

                 ๑๑.    การหักเงินประกันผลงาน
 

                          ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดน้ันเพื่อเปน

ประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวไมตํ่ากวารอยละ ๕ ของคาจางท้ังหมด
 

                          ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔

(๔) มาวางไวตอกรม เพื่อเปนหลักประกันแทน
 

                          กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง

พรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย

                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๒.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                          ๑๒.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับต้ังแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน



เวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๒.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๒.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๒.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยท่ีผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๓.    การปรับราคาคางานกอสราง
 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปน้ี
 

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 

                           และหนังสือสํานักงบประมาณ  ท่ี นพ ๐๗๓๑/ว ๑๐๔  ลงวันท่ี  ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑  เรื่องซัก

ซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวกับวันเปดซองที่ใชในการคํานาณเงินเพ่ิมหรือลดคางานตามสัญญาแบบปรับ

ราคาได (คา K)
 

                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่รมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๔.    มาตรฐานฝมือชาง
 

                          เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ



มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก สถาบันของราชการ หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช.

ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐

ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๔.๑    ชางสํารวจ
 

                          ๑๔.๒    ชางโยธา หรือชางกอสราง

                 ๑๕.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๖.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
 

 
กรมชลประทาน

 ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒


