
ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ประกวดราคาซ้ือเสาเข็ม คอร. พรอมตอก จํานวน ๒ รายการ สชป.๑๔/EB.๔๗/๒๕๖๑ ของโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการระบายนํ้าคลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา ๓ และคลองระบายน้ํา D-๙ พรอมอาคารประกอบ
 

ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมชลประทาน โดย สํานักงานชลประทานท่ี ๑๔ มีความประสงคจะประกวดราคาซ้ือเสาเข็ม คอร.

พรอมตอก จํานวน ๒ รายการ สชป.๑๔/EB.๔๗/๒๕๖๑ ของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าคลองสงนํ้าสาย

ใหญฝงขวา ๓ และคลองระบายน้ํา D-๙ พรอมอาคารประกอบ ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานซ้ือในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 

 ๓๓,๒๑๙,๖๐๘.๐๐ บาท (สามสิบสามลานสองแสนหนึ่งหมื่นเกาพันหกรอยแปดบาทถวน) ตามรายการ ดังน้ี

 

เสาเข็ม คอร. พรอมตอก จํานวน ๒

รายการ สชป.๑๔/EB.๔๗/๒๕๖๑ ของ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย

น้ําคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา ๓ และ

คลองระบายน้ํา D-๙ พรอมอาคาร

ประกอบ ตําบลทาคอย อําเภอทายาง

จังหวัดเพชรบุรี

จํานวน ๑   งาน

 
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย



                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมชลประทาน ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๑.ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคารในระหวางวันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๐

สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระ

เงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต http://procurement.rid.go.th หรือ

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๓๒๔๖ ๑๓๐๘ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง

กรมชลประทาน ผานทางอีเมล nathapon_lim@rid.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ภายในวันที่ ๒

สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยกรมชลประทานจะช้ีแจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต http://procurement.rid.go.th

และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ อีเมล nathapon_lim@rid.go.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 



                การประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งน้ีจะดําเนินการโดยใชจายจาก

เงินงบประมาณประจําป ๒๕๖๑ กรมชลประทานสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากไมไดรับ

จัดสรรเงินงบประมาณ
 

 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(นายอุกฤษฏ ถาวรไกรกุล)

ผูเช่ียวชาญดานวิศวกรรมชลประทาน
 

(ดานการพัฒนาแหลงน้ําและจัดการนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้า
 

สํานักงานชลประทานที่ ๑๔)

รักษาราชการแทน ผูอํานวยการสํานักงานชลประทานที่ ๑๔

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมชลประทาน

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันท่ี ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่  สชป.๑๔/EB.๔๗/๒๕๖๑

การซื้อเสาเข็ม คอร. พรอมตอก จํานวน ๒ รายการ สชป.๑๔/EB.๔๗/๒๕๖๑ ของโครงการ
 

เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา ๓ และคลองระบายน้ํา D-๙
 

พรอมอาคารประกอบ ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

ตามประกาศ กรมชลประทาน

ลงวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑
 
                  กรมชลประทาน โดย สํานักงานชลประทานที่ ๑๔ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ

ประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้

 

เสาเข็ม คอร. พรอมตอก จํานวน ๒

รายการ สชป.๑๔/EB.๔๗/๒๕๖๑ ของ

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า

คลองสงนํ้าสายใหญฝงขวา ๓ และคลอง

ระบายน้ํา D-๙ พรอมอาคารประกอบ

ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัด

เพชรบุรี

จํานวน ๑   งาน

 
พัสดุท่ีจะซ้ือน้ีตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทันทีและมี

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสฉบับนี้ โดยมีขอ

แนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญามาตรฐานหนวยงาน

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKKCQnfmGsHnXiplwXqxGKO
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c


                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     หนังสือบอกกลาวการโอนสิทธิเรียกรอง
 

                          ๑.๘     เง่ือนไขเฉพาะ
 

                          ๑.๙     ใบแจงราคาและปริมาณงาน
 

                          ๑.๑๐     บัญชีหุนสวนผูจัดการ ผูควบคุม บัญชีผูถือหุนรายใหญ
 

                          ๑.๑๑     วิธีปฏิบัติการใชพันธบัตรเปนหลักประกัน
 

                          ๑.๑๒     สัญญาซ้ือขาย
 

                          ๑.๑๓     ปะหนาเผยแพรเว็บไซตกรณีวิจารณ

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒    ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓    ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔    ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕    ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗    เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดัง

กลาว

                          ๒.๘    ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙    ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๑    ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๒    ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๓    ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต

การจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
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กําหนด

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (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) 

                                           (๔.๓)   สําเนาหนังสือรับรองการแตงตั้งเปนตัวแทนจําหนายผลิตภัณฑที่เสนอ

พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซ่ึงติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ ๔.๔

                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   ใบแจงราคาและรายละเอียดของพัสด ุ



                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น คาขนสง คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่นๆ ทั้ง

ปวงไวแลว จนกระท่ังสงมอบพัสดุให ณ จุดกอสรางโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองสงน้ําสายใหญฝง

ขวา ๓ และคลองระบายน้ํา D-๙ พรอมอาคารประกอบ ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๒๔๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญาซ้ือขาย หรือวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหสงมอบพัสดุ

                          ๔.๔     ผูยื่นขอเสนอจะตองสงแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่

เสนอราคา ไปพรอมการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส เพื่อประกอบการพิจารณา หลัก

ฐานดังกลาวน้ี กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทางราชการ

                          ๔.๕     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาซ้ืออิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๑  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและการ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแก กรม ผานทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส



                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น ตามขอ ๑.๕

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายช่ือ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้นมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของ กรม

                          ๔.๑๐     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑,๖๖๐,๙๘๑.๐๐ บาท (หน่ึง

ลานหกแสนหกหมื่นเการอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
 

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที๒่๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน



อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุช่ือผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี
 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ
 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
 

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันทีก่รมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแต ผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ันไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรม

การฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ



พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมมีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรม มีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ กรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวม

ท้ังกรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินการตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ี ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญากรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาซ้ือขาย

                          ๗.๑     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส สามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซ้ือกรมจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ

สัญญาดังระบุ ในขอ ๑.๓ ก็ได

                          ๗.๒     ในกรณีท่ีผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวน

ภายใน ๕ วันทําการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ ตามขอ ๗.๑ ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ กับกรมภายใน

๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคา

ส่ิงของท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้

                          (๑)     เงินสด

                          (๒)     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          (๓)     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          (๔)     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)



                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ีย ตามอัตราสวนของพัสดุที่ซ้ือซ่ึงกรม ไดรับมอบไวแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรม จะจายคาสิ่งของซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และคาใชจายทั้งปวง

แลวใหแกผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขาย เม่ือผูขายไดสงมอบสิ่งของไดครบถวนตามสัญญาซ้ือขายหรือ

ขอตกลงเปนหนังสือ และกรม ไดตรวจรับมอบส่ิงของไวเรียบรอยแลว

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงซ้ือ

ขายเปนหนังสือ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๐ ของราคาคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบตอวัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงไดทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ

ทําขอตกลงซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของส่ิงของที่ซ้ือขายที่เกิดขึ้นภายใน

ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป      นับถัดจากวันที่ กรม ไดรับมอบส่ิงของ โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นขอเสนอและอื่นๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาพัสดุสําหรับการซ้ือครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณเงินงบประมาณประจําป พ.ศ.

๒๕๖๑

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเม่ือกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดุจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทาน้ัน

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูขาย และไดตกลงซ้ือสิ่งของตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของน้ันตองนํา

เขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซ่ึงเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา

ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันท่ีผูขายสั่ง หรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของท่ีซ้ือขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ

เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่

มิใชเรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงซ้ือเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ



ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงซ้ือ

เปนหนังสือ ใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดซ้ือหรือที่ไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดซ้ือครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซ้ือหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดซ้ือครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                             ในระหวางระยะเวลาการซ้ือ ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือก

ใหเปนผูขายเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                             ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ

หรือทําสัญญากับกรม ไวช่ัวคราว

กรมชลประทาน

 ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑



 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
 

ขอ ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Specifications)



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
งานประกวดราคาซื้อเสาเข็ม คอร.พรอมตอก จํานวน 2 รายการ เลขที่  

สชป.14/EB.47/2561 ของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองสงน้ําสายใหญฝง

ขวา 3 และคลองระบายน้ํา D-9 พรอมอาคารประกอบ ตําบลทาคอย อําเภอทายาง  

จังหวัดเพชรบุรี ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขที่ สชป.14/EB.47/2561 
 

งานเสาเข็ม 

1. ขอกําหนดท่ัวไปของวัสดุ (Material Specifications)  
1.1 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จจะตองมีคุณภาพ มอก. 396-2549 
1.2 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จท่ีนํามาใชตองมีเนื้อท่ีหนาตัดท่ีกดบนดิน

และรับน้ําหนักบรรทุกปลอดภัยไดไมนอยกวาท่ีกําหนดไวในแบบหรือรายการประกอบ 
1.3 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จแตละตนจะตองหลอใหติดตอกันตลอดใน

ครั้งเดียว หามมีรอยตอ คอนกรีตมีแนวตรงสวยงาม ไมมีรูโพรง ไมคดงอ รูปรางภายนอกของเสาเข็มคอนกรีต
เสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จตองเหมือนกันตลอดความยาว สําหรับความยาวเสาเข็มในระยะซ่ึงยาวไมเกิน 1.5 
เทาของความกวางของเสาเข็มยอมใหสอบปลายได 

1.4 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จตองตรงแตถามีการคดงอ อนุโลมใหมีระยะ
คดงอไดไมเกินความยาวของสวนท่ีคดงอของเสาเข็มหารดวย 360 โดยใชวิธีลากเชือกระหวางปลายท้ัง 2 ขาง 
ของสวนท่ีคดงอแลววัดตั้งฉากระหวางเชือกกับผิวของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จสวนท่ีคดงอ 

1.5 หากเปนเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จกลวงหรือเวาขาง รูกลวงหรือสวน
ท่ีเวาขางตองไมทําใหหนาตัดของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จเสียศูนย 

1.6 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จตองแข็งแรงทนทานตอการตอกของตุมตอก
เสาเข็มและการกระทบกระแทกระหวางการขนสงได ซ่ึงมีความหนาของสวนท่ีบางท่ีสุดไมนอยกวา 6 
เซนติเมตร 

1.7 เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จจะนํามาตอกใชงานไดก็ตอเม่ืออายุของ
คอนกรีตของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จนั้น 

  - มีอายุ 28 วัน สําหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงท่ีหลอดวย
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 1 หรือประเภทท่ี 5  

  - มีอายุ 7 วัน สําหรับเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหรือคอนกรีตอัดแรงท่ีหลอดวย
ปูนซีเมนตปอรตแลนดประเภทท่ี 3 

  - ในกรณีท่ีตองการนําเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จมาใชกอน
กําหนดเวลา กําลังคอนกรีตของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จตองมีคาไมนอยกวากําลังของ
คอนกรีตท่ีอายุ 28 วัน ท้ังนี้ ตองสงผลทดสอบกําลังของคอนกรีตใหผูควบคุมงานของผูซ้ือเห็นชอบกอน 

1.8 กรณีท่ีปรากฏภายหลังวาเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จมีคุณสมบัติดอย
ลงไปกวาท่ีกําหนดในรายการมาตรฐานนี้ ผูขายจะตองแกไข กรณีท่ีแกไขไมได เปนหนาท่ีของผูขายตองเปลี่ยน
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เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จใหมีคุณสมบัติถูกตองตามกําหนดในมาตรฐานนี้ คาใชจายท่ี
เพ่ิมข้ึนเปนของผูขายท้ังสิ้น 

1.9 ในกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลงตลอดจนพิจารณาคุณสมบัติของเสาเข็มคอนกรีตเสริม
เหล็กอัดแรงหลอสําเร็จใหข้ึนอยูกับดุลพินิจของผูควบคุมงานของผูซ้ือและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.10 กอนทําการตอกเสาเข็ม ผูขายจะตองนําเสนอวิธีการท่ีจะดําเนินการทดสอบคุณภาพ
ของเสาเข็มและการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็ม พรอมรายละเอียดของเครื่องจักรเครื่องมือท่ีจะ
ใชในการทดสอบ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาใหความเห็นชอบกอน และผูขายจะตองทําการ
ทดสอบตอหนาคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบในการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ 
แรงงาน พรอมท้ังจะตองจัดเตรียมระบบปองกันอันตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนตอบุคคลและทรัพยสินขณะทดสอบ
ดวย และหากมีความจําเปนเม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีขอสงสัยในคุณภาพการผลิตเสาเข็ม ผูขายจะตอง
ชี้แจงและนําเสนอกระบวนการผลิตเสาเข็ม ณ โรงงานผลิตท่ีผูขายนําเสนอมาดวยก็ได ท้ังนี้คาใชจายในการ
ทดสอบนี้ท้ังหมดผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบเองท้ังสิ้น โดยจะเรียกรองคาใชจายใดๆ จากผูซ้ือมิได 

1.11 เม่ือทําการตอกเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จเสร็จเรียบรอยแลวผูขาย
ตองสงแบบแสดงตําแหนงของเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จ ทุกตนท่ีตอกจริงเทียบกับตําแหนง
เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหลอสําเร็จท่ีแสดงในแบบกอสรางใหผูควบคุมงานของผูซ้ือภายใน 5 วัน 

2. การตอกเสาเข็ม 
  การตอกเสาเข็มจะตองวางผังและปกหมุดแสดงตําแหนงท่ีจะตอกเสาเข็มใหเสร็จเรียบรอย 
รายละเอียดตามแบบเลขท่ี สชป.14-5-001143 - 001147 และ สชป.14-5-001150 - 001151     
จึงจะทําการตอกไดและผูขายจะตองนําเสนอข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เห็นชอบกอนเริ่มปฏิบัติงาน และจะตองระมัดระวังมิใหเกิดผลกระทบเสียหายทุกกรณี 

2.1 ปนจั่นท่ีนํามาใชตอกเสาเข็มตองมีความม่ันคงแข็งแรงและมีความกวางของฐานปนจั่น
พอท่ีจะมีการทรงตัวไดดีเม่ือยกเสาเข็มข้ึนตั้ง ชิ้นสวนท่ีประกอบกันข้ึนเปนตัวปนจั่นตองไมคดงอหรือแตกราว 
ตะเกียบคูหนาของปนจั่นตองเปนเสนตรงและไมหลวมคลอน 

2.2 เครื่องยนตท่ีใชบนปนจั่นตองมีสภาพสมบูรณสามารถใหกําลังไดสมํ่าเสมอ หามลอและท่ี
หามการคลายตัวของลวดตองอยูในสภาพท่ีใชการไดโดยปลอดภัย ลวดตองมีคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 
514-2531 และมีขนาดพอเหมาะกับขนาดของเสาเข็มและตุมท่ียก และไมสึกหรอจนกอใหเห็นวาจะเกิด
อันตรายไดโดยงาย 

2.3 พ้ืนท่ีรองรับปนจั่นตองทําใหแข็งแรงพอท่ีจะรับน้ําหนักปนจั่น และอุปกรณตางๆ ไดโดย
ขณะตอกปนจั่นตองไมโยกคลอนหรือทรุดตัวลงจนทําใหเสียศูนยในแนวดิ่งของตะเกียบบังคับเสาเข็มหรือแรง
เบียดเสาเข็ม 

2.4 ใชหมวกเหลก็ครอบเสาเข็มในการตอกเสาเข็ม หมวกตองมีขนาดพอเหมาะกับหัวเสาเข็ม 
คือไมโตกวาหัวเสาเข็มเกิน 1 เซนติเมตร และภายในหมวกใหใชไมเนื้อออนรองหัวเสาเข็มไดหนาไมเกิน 3 
เซนติเมตร และเม่ือไมรองในหมวกแตกยุยจนทําใหประสิทธิภาพในการตอกลดลงตองเปลี่ยนไมรองใหม หมวก
เหล็กจะตองมีท่ีบังคับกับตะเกียบดวย หรืออาจใชวิธีการปองกันหัวเสาเข็มวิธีอ่ืนก็ได โดยจะตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนจึงจะดําเนินการตอไปได 

2.5 ตุมท่ีใชตอกเสาเข็มตองมีคุณสมบัติ 
- ขนาดเสนผานศูนยกลางเสาเข็มเทากับ 8 นิ้ว (20 เซนติเมตร) หรือเล็กกวาจะตองมีกําลัง

ขับท่ีลูกตุมไมนอยกวา 968 กิโลกรัม-เมตร 
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- ขนาดเสนผานศูนยกลางเสาเข็มเทากับ 8-18 นิ้ว (20-45 เซนติเมตร) ตองมีกําลังขับท่ี
ลูกตุมไมนอยกวา 968 กิโลกรัม-เมตร 
  - ขนาดเสนผานศูนยกลางเสาเข็มเทากับ 18 นิ้ว (45 เซนติเมตร) ตองมีกําลังขับท่ีลูกตุมไม
นอยกวา 3,042 กิโลกรัม-เมตร 
  - น้ําหนักของลูกตุมอยูระหวาง 0.70 ถึง 2.50 เทาของน้ําหนักของเสาเข็ม 
  2.6 กอนตอกเสาเข็มตองปกหมุดแสดงตําแหนงของเสาเข็มท่ีจะตอกแตละตนใหชัดเจนและ
ตองไดรับการตรวจสอบแนวและระดับใหถูกตองจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผูซ้ือกอน การตอกตองมี
เครื่องบังคับเสาเข็มท่ีแข็งแรงพอเพ่ือวาเม่ือยกเสาเข็มข้ึนตั้งในท่ีบังคับเสาเข็ม ปลายเสาเข็มตองอยูตรงศูนย
เสาเข็มท่ีทําเครื่องหมายไวโดยเครื่องบังคับเสาเข็มตองไมเคลื่อนท่ีหรือหักพังไปจนกวาปลายเสาเข็มจะจมลงไป
ในดินแลวไมนอยกวา 6.00 เมตร หรือจนกระท้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร และอนุญาตใหสวนท่ี
เหลือไมจําเปนตองใชอุปกรณบังคับแลว 
  2.7 เสาเข็มแตละตน จะตองตอกลงไปโดยตอเนื่องจนกวาหัวเสาเข็มจะไดระดับตามท่ี
กําหนด ไมอนุญาตใหใชหัวฉีดน้ํา หรือวิธีการอ่ืนใดนอกจากการตอกโดยปกติ 
  2.8 การตอกเสาเข็มตองพยายามจัดใหแรงกระทบของตุมท่ีมีตอหัวเสาเข็มถายกําลังไปตาม
แนวเสนแกนของเสาเข็ม การกระแทกของตุมตอกบนหัวเสาเข็มจะตองลงเต็มหนาและไดฉากกับแกนของ
เสาเข็ม หากอุปกรณในการตอกเสาเข็มหลวมคลอนกอใหเกิดแรงกระทบเสาเข็มเบนออกนอกแนวเสนแกนจน
เสาเข็มสะบัดคลอนไปในทางราบแลวตองหยุดตอกเข็มทันที จนกวาจะมีการแกไขสาเหตุท่ีทําใหเสาเข็มสะบัด
เสียกอนหากแกไขไมไดตองเปลี่ยนปนจั่นท้ังชุด 

2.9 การตอกเสาเข็มตองตอกดวยความระมัดระวัง รวมท้ังตองจัดหาวิธีปองกันมิใหเกิด
อันตรายใด ๆ ตอบุคคลอ่ืน หรือทรัพยสินของอาคารขางเคียง ความเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอันมีสาเหตุ
เนื่องมาจากการตอกเข็ม ผูขายตองเปนผูชดเชยคาเสียหายดังกลาวนั้นแตผูเดียว 

  2.10 ขณะตอกเข็มถาปรากฏวาเสาเข็มหัก หรือแตกราวดวยเหตุประการใด ๆ ใหผูขาย
รายงานพรอมเสนอแผนการดําเนินงานแกไขใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
  2.11 เสาเข็มคอนกรีตท่ีหัก หามนํามาใชโดยเด็ดขาด 
  2.12 การจัดตําแหนงของเสาเข็มท่ีจะตอก ตองใหอยูในตําแหนงท่ีกําหนด เม่ือตอกจนได
ระดับแลวแกนของเสาเข็มเบนออกจากแนวดิ่งไดไมเกิน 6 มิลลิเมตร ตอความยาวเสาเข็ม 30 เซนติเมตร ใน
กรณีท่ีเปนการตอกเสาเข็มเอียงแกนของเสาเข็มจะเบนออกจากแนวเอียงท่ีกําหนดใหไมเกิน 12.5 มิลลิเมตร
ตอความยาวของเสาเข็ม 30 เซนติเมตร อยางไรก็ตามไมวากรณีใด ๆ จุดศูนยกลางของหัวเสาเข็มจะเบี่ยงเบน
ออกจากจุดท่ีกําหนดไวในแบบ ไดไมเกิน 10 เซนติเมตร  
  2.13 ตองหยุดการตอกเสาเข็มทันที เม่ือมีปรากฏการณในขณะตอกเสาเข็มดังตอไปนี้ 
  - เสาเข็มมีอาการสั่นและสะบัดใกลระดับผิวดิน 
  - ลูกตุมตอกเดงข้ึนโดยเสาเข็มไมทรุดจมเลย 
  - หัวเสาเข็มแตกท้ังทีทําการตอกตามปกติ 
  2.14 ผูขายตองทํารายงานผลการตอกเสาเข็มแตละตนพรอมท้ังแบบแปลนแสดงตําแหนง
เสาเข็มตนท่ีทําการตอกโดยใหทําการบันทึกรายงานตอกเสาเข็ม (ระเบียน) สงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
เพ่ือพิจารณาวาเสาเข็มตนนั้น ๆ จะสามารถรับน้ําหนักบรรทุกไดตามท่ีกําหนดหรือไม และบันทึกรายงานตอก
เสาเข็ม (ระเบียน) จะตองประกอบดวยขอมูลตอไปนี้ 
  - เสาเข็มสําหรับอาคารใด 
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  - วันท่ีหลอ วันท่ีตอก 
  - หมายเลขของเสาเข็ม ชนิด และขนาด 
  - ตําแหนง ลําดับการตอก ในแตละกลุม 
  - ความลึกท่ีตอก ระดับหัวเสาเข็ม และระดับปลายเสาเข็มโดยประมาณ (ทันทีท่ีตอกเสร็จ
และภายหลังการตอกเสร็จท้ังกลุม) 
  - จํานวนครั้งท่ีตอกสําหรับ 10 เซนติเมตร สามชุดสุดทายหรือระยะจมของเสาเข็มเม่ือตอก 
10 ครั้ง สามชุดสุดทาย 
  - ขอมูลเก่ียวกับเครื่องมือตอก (ชนิด น้ําหนักของตุมท่ีใชตอก ระยะยกของตุม หรือพลังงานท่ี
ตอกของตุม ความถ่ีของการตอกหรือยกตุม) 
  - ชนิดและสภาพของวัสดุท่ีใชรองหัวเสาเข็ม 
  - ความยาวท่ีตองตอหรือตัดออก 
  - ระยะเยื้องศูนยของเสาเข็ม 
  - รายละเอียดของอุปสรรคในการทํางาน และขอมูลอ่ืน ๆ (ถามี) 
  2.15 ในกรณีเม่ือตอกเสาเข็มไปจนสุดความยาวของเสาเข็มตามท่ีไดระบุไวในแบบ
รายละเอียดแตเสาเข็มนั้นไมสามารถรับน้ําหนักบรรทุกโดยปลอดภัยตามท่ีไดกําหนดแลว ผูขายตองเสนอแนว
ทางแกไขใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นชอบกอนดําเนินการตอไป 
โดยคาใชจายในการนี้เปนของผูขายท้ังสิ้น 
  2.16 ถาปรากฏวาเสาเข็มตอกลงไปไมถึงระดับท่ีระบุไวในแบบ หรือรายการรายละเอียด จะ
เนื่องจากชั้นดินแข็งหรือเหตุอ่ืนใดก็ตาม ผูขายตองรับแจงใหกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทันที ขอวินิจฉัยของ
กรรมการตรวจรับพัสดุถือเปนเด็ดขาด ผูขายตองปฏิบัติตามโดยปราศจากเง่ือนไขใด ๆ 
  2.17 ในกรณีท่ีตองการตอกเสาเข็มดวยเครื่องตอกชนิดดีเซลแฮมเมอร (Diesel Powered 
Hammer) ตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการตรวจรับพัสดุเสียกอน 

 1.3 ความผิดพลาดในการตอกเสาเข็มของผูขายเกิดข้ึนจากการตอกเสาเข็มตนใดตนหนึ่งไม
ตอเนื่องกัน หรือคณะการตรวจรับพัสดุเห็นวาการตอกเสาเข็มตนใดไมถูกตอง หรือเกิดความเสียหายใชการ
ไมได และกรรมการตรวจรับพัสดุสั่งใหมีการตอกเสาเข็มเสริม ผูขายจะตองเสนอแผนการตอกเสาเข็มเสริมเพ่ือ
ทดแทนตนท่ีชํารุดใชการไมไดใหสามารถรับน้ําหนักบรรทุก (Load) แทนตนท่ีชํารุดไดเพ่ือใหกรรมการตรวจรับ
พัสดุเห็นชอบและอนุมัติกอนการตอกเสาเข็ม และจะตองตัดเสาเข็มใหอยูในระดับต่ํากวาทองฐานรากของ
อาคารนั้น ๆ ไมนอยกวา 0.30 เมตร โดยคาใชจายท้ังหมดเปนของผูขายเองท้ังสิ้น การตอกเข็มบริเวณดิน
เหนียว หรือดินตะกอน (Silt) คือดินจําพวกน้ําในดินระบายออกไดชา เม่ือเสาเข็มแทนท่ีดินทําใหแรงดันของน้ํา
ในดิน (Pore Water Pressure) เพ่ิมข้ึน ทําใหมีการดันเสาเข็มใหลอยข้ึนมา หากภายหลังการตอกเสาเข็มเม่ือ
ตรวจสอบระดับแลวพบวาเสาเข็มมีการลอยตัวใหทําการตอกซํ้าลงจนถึงระดับเดิม ถาเสาเข็มตอกลึกเกินระดับ
ท่ีกําหนดไวในแบบผูขายตองเสนอวิธีแกไขใหกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาใหความเห็นชอบกอน คาใชจาย
ในการแกไขเปนของผูขายเองท้ังสิ้น ในกรณีนี้การตอเหล็กเสริมใหใชวิธีเชื่อมวิธีเดียวเทานั้น คอนกรีตท่ีใชหลอ
เสาเข็มสวนท่ีตอข้ึนมาใหเปนปูนซีเมนตชนิดใหกําลังสูงโดยเร็ว (High Early Strength Cement) ซ่ึงเปน
ปูนซีเมนตประเภทท่ี 3 
 1.4 ในกรณีท่ีงานกอสรางอยูภายใตขอกําหนดของพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 ผูขายตองใช
วิศวกรภายใตพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เปนผูควบคุมงาน 
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5 ขอ 1.1 : แบบรูป และรายการละเอียด 

 1.5 ผูขายจะตองตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถ่ีถวน หากปรากฏแบบและรายละเอียดดังกลาว
มีการขัดแยง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผูขายตองรายงานใหกรรมการตรวจรับพัสดุของผูซ้ือทราบทันที ถา
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผูขายตองปฏิบัติตามอยาง
เครงครัดและถือเปนอันยุติ 
 1.6 ในกรณีท่ีมีปญหาเรื่องท่ีดินอันเปนเหตุใหผูขายไมสามารถเขาปฏิบัติงานกอสรางตามสัญญาได ผู
ซ้ือมีสิทธิ์ตัดงานในสวนดังกลาวออก โดยผูขายไมมีสิทธิ์เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากผูซ้ือ 
 1.7 ผูซ้ือสงวนสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงแนวศูนยกลางและอาคารตาง ๆ ไดตามสภาพและความจําเปน
ในสนาม กอนท่ีผูขายจะเริ่มดําเนินงานจะตองตรวจสอบกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอน ผูขายจะเรียกรอง
คาเสียหายในการเปลี่ยนแปลงแนวศูนยกลางและตําแหนงอาคารนี้มิได 
 1.8 ผูยื่นเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายการคํานวณเสาเข็มพรอมวิศวกรลงนามรับรอง ตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร 2542 ยื่นเสนอมาพรอมเอกสารประกวดราคา หากไมมีรายการคํานวณ กรม
ชลประทานขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคุณสมบัติผูเสนอราคา 
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เง่ือนไขเฉพาะ 

เงื่อนไขเฉพาะ 
งานประกวดราคาซ้ือเสาเข็ม คอร. พรอมตอก จํานวน 2 รายการ เลขท่ี สชป.14/EB.47/2561  

ของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา 3 และคลองระบายน้ํา D-9 

พรอมอาคารประกอบ ตําบลทาคอย อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี 

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

เลขท่ี สชป.14/EB.47/2561 

1. เง่ือนไขเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือ 
 (1) ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามแบบท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
 (2) ผูเสนอราคาจะตองจัดทําใบแจงราคาและรายละเอียดของพัสดุแตละรายการ ตามแบบท่ี
กําหนดใหครบถวนทุกชอง และแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) พรอมกับการยื่น
ขอเสนอทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกส เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กรมชลประทานจะไมพิจารณาราคา หากผูเสนอราคาไมไดยื่นมาพรอมกับการ
เสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
 (3) กรณีตองเสียคาใชจาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคานําเช็คมาใชเปนหลักประกันซองหรือหลักประกัน
สัญญา คาธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเช็คดังกลาวใหเปนภาระของผูเสนอราคา 
 (4) ผูเสนอราคาตองกรอกขอความในชองตางๆ ของใบแจงราคาและรายการพัสดุเสนอราคาซ้ือดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ใหครบถวนทุกชอง มิฉะนั้นกรมชลประทานสงวนสิทธิ์จะไม
พิจารณาใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้ 
 (5)  การรับรองคุณภาพ วัสดุท่ีเสนอราคารายการใดท่ีกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐาน
อุตสาหกรรม ผูเสนอราคาจะตองเสนอสินคาท่ีไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) โดยแนบเอกสาร
หรือแคตตาล็อกแสดงการไดรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม หรือมีคุณสมบัติเทียบเทา โดยผูเสนอราคาจะตอง
จัดทําตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะมาเพ่ือประกอบการพิจารณาดวย มิฉะนั้นกรม
ชลประทานสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมพิจารณาใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และหากพัสดุใดๆ ในทุกรายการเกิดความ
เสียหายหรือไมไดมาตรฐานและคุณภาพตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของกรมชลประทาน และตามแคต
ตาล็อก แนบทายสัญญาทุกประการ หรือขัดของประการใดก็ตามอันมิใชความผิดของผูซ้ือ และถูกตรวจพบได
ระหวางการดําเนินการกอสรางหรือการจัดสงพัสดุ ผูขายยินยอมดําเนินการเปลี่ยนพัสดุภายใน 3 วัน โดย
คาใชจายท่ีเกิดข้ึนท้ังหมด ผูขายจะเปนผูรับผิดชอบทุกกรณี และไมมีสิทธิ์ท่ีจะเรียกรองคาใชจายจากกรม
ชลประทานเชนกัน 
 (6) คาใชจายในการทดสอบ ผูขายจะตองเปนผูออกคาใชจายเองท้ังสิ้น โดยจะเรียกรองคาใชจาย  
ใดๆ จากผูซ้ือมิได 
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2. การสงมอบ และการจายเงิน เชน 
 ผูขายจะตองสงมอบเสาเข็ม คอร. พรอมตอก จํานวน 2 รายการ ใหแกผูซ้ือ ณ งานโครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําคลองสงน้ําสายใหญฝงขวา 3 และคลองระบายน้ํา D-9  ตําบลทาคอย          
อําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี ในทองท่ีอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี  รายละเอียดตามแบบเลขท่ี           
สชป.14-5-001143 - 0011437 และ สชป.14-5-001150 – 001151 ใหครบถวนตามสัญญาภายใน 
90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบงงวดการสงมอบ ดังนี้ 
 

งวดท่ี รายการ จํานวน สงมอบภายใน (วัน) หมายเหตุ 
1 เสาเข็ม คอร.ขนาด  

0.26x0.26x8.00 ม.พรอมตอก 
2,633.00 ตน 

21,064 เมตร 30 นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

 
1 เสาเข็ม คอร.ขนาด 

0.22x0.22x8.00 ม.พรอมตอก
1,317.00 ตน 

10,536 เมตร 30 นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

2 เสาเข็ม คอร.ขนาด  
0.26x0.26x8.00 ม.พรอมตอก 
2,633.00 ตน 

21,064 เมตร 
 

60 นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

2 เสาเข็ม คอร.ขนาด
0.22x0.22x8.00 ม. พรอมตอก
1,317.00 ตน 

10,536 เมตร 60 นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

3 เสาเข็ม คอร.ขนาด     
0.26x0.26 x8.00 ม.พรอมตอก 
2,635.00ตน 

21,080 เมตร 90 นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

3 เสาเข็ม คอร.ขนาด 
0.22x0.22x8.00 ม.พรอมตอก
1,318.00ตน 

10,544 เมตร 90 นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา 

 
 ผูซ้ือจะจายเงินใหกับผูขาย เม่ือไดรับมอบสิ่งของถูกตอง ครบถวนตามท่ีกําหนดแตละงวดแลว 
 
















