
 

 
ที ่กษ ๐๓๒๗/1639         ส ำนักบริหำรโครงกำร 

   กรมชลประทำน  
   811 ถนนสำมเสน  
   ถนนนครไชยศรี ดุสิต   
   กรุงเทพมหำนคร ๑๐๓๐๐ 

      19 กันยำยน 2565 

เรื่อง     จ้ำงที่ปรึกษำ โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอำคำรบังคับน  ำในล ำน  ำชี 
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 07/2566 

เรียน      

สิ่งที่ส่งมำด้วย    รำยละเอียดข้อมูล ประกอบด้วย        
1) ขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR)     
2) แบบฟอร์มตำรำงคุณสมบัติของที่ปรึกษำ       
3) รำยชื่อที่ปรึกษำจำกศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ ส ำนักงำนบริหำรหนี สำธำรณะ กระทรวงกำรคลัง 
4) ตัวอย่ำงสัญญำร่วมค้ำ 

ด้วยกรมชลประทำน มีควำมประสงค์จะ จ้ำงที่ปรึกษำ โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอำคำรบังคับน  ำในล ำน  ำชี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหำสำรคำม 
และจังหวัดร้อยเอ็ด โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 07/2566 โดยมีรำยละเอียด ดังนี  

๑. วงเงินงบประมำณ 45,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (สี่สิบห้ำล้ำนบำทถ้วน) 
๒. รำคำกลำง 44,980,049.97 บำท (สี่สิบสี่ล้ำนเก้ำแสนแปดหมื่นสี่สิบเก้ำบำทเก้ำสิบเจ็ดสตำงค์) 
๓. คุณสมบัติของจ้ำงที่ปรึกษำ 

๓.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ

ไว้ชั่วครำวตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง 
3.5 เป็นนิติบุคคลที่ประกอบอำชีพเป็นที่ปรึกษำในสำขำที่จะจ้ำง และได้ขึ นทะเบียนไว้กับ

ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำ กระทรวงกำรคลัง 
 ๓.6 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ งงำน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ ง
งำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ ทิ งงำนเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลนั นด้วย 
                        ๓.7 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 
     ๓.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับที่ปรึกษำรำยอ่ืน ที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่ งำนพัสดุ 
ส ำนักบริหำรโครงกำร กรมชลประทำน กรุงเทพฯ ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรเสนอรำคำครั งนี  
 

3.9 ไม่เป็น ... 
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                        ๓.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของที่ปรึกษำได้มีค ำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั น 
                        ๓.๑0 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงกำรคลังก ำหนด 

๓.๑1 ที่ปรึกษำที่ยื่นเสนอรำคำในรูปแบบของ "กิจกำรร่วมค้ำ" ต้องมีคุณสมบัติดังนี  
                        กรณีที่ข้อตกลงฯ ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ่งเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีกำรก ำหนดสัดส่วนหน้ำที่ และควำมรับผิดชอบในปริมำณงำน สิ่งของ หรือมูลค่ำตำมสัญญำของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักมำกกว่ำผู้เข้ำร่วมค้ำรำยอื่นทุกรำย 
                        ส ำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดเป็นผู้เข้ำร่วมค้ำหลัก ผู้เข้ำร่วมค้ำทุก
รำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขท่ีก ำหนดไว้ในเอกสำรเชิญชวน 
 3.12 กรณีเป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพประกอบกิจกำรที่ปรึกษำ ซึ่งจดทะเบียนไว้กับศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง และต้องขึ นทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิ์จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมกับส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ำ
ยื่นข้อเสนอจำกกรม 
                        3.13 กิจกำรร่วมค้ำ ซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลผู้มีอำชีพประกอบกิจกำรที่ปรึกษำ ซึ่งจด
ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษำกระทรวงกำรคลัง และมีนิติบุคคลอย่ำงน้อย 1 รำย ต้องขึ นทะเบียนเป็นผู้มี
สิทธิ์จัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมและผู้เข้ำร่วมค้ำหลักต้องได้รับหนังสือเชิญชวนให้เข้ำยื่นข้อเสนอจำกกรม 
 3.14 ในกรณีรวมกลุ่มกันเพ่ือยื่นข้อเสนอในฐำนะกิจกำรร่วมค้ำแล้ว ห้ำมมิให้เข้ำยื่น
ข้อเสนองำนเดียวกันในฐำนะอ่ืนอีก และไม่อนุญำตให้เปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมกลุ่มผู้ร่วมค้ำกันภำยหลัง หรือจะเข้ำ
ร่วมค้ำกับท่ีปรึกษำรำยอ่ืนอีกเพ่ือเข้ำยื่นข้อเสนองำนเดียวกันไม่ได้ 
  4. เกณฑ์กำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอครั งนี  จะพิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์คุณภำพ 
คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำข้อเสนอด้ำนเทคนิคโดยมีเกณฑ์กำรพิจำรณำให้คะแนน ดังนี  
      (1) ผลงำนและประสบกำรณ์ของที่ปรึกษำ ก ำหนดน  ำหนักเท่ำกับร้อยละ 20.00 

    (2) วิธีกำรบริหำรและวิธีกำรปฏิบัติงำน ก ำหนดน  ำหนักเท่ำกับร้อยละ 35.00 
    (3) จ ำนวนบุคลำกรที่ร่วมงำน ก ำหนดน  ำหนักเท่ำกับร้อยละ 35.00 

      (4) ประเภทของที่ปรึกษำที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน ก ำหนดน  ำหนักเท่ำกับร้อยละ 5.00 
      (5) ข้อเสนอทำงด้ำนกำรเงิน ก ำหนดน  ำหนักเท่ำกับร้อยละ 5.00 
      โดยก ำหนดให้น  ำหนักรวมทั งหมดเท่ำกับร้อยละ 100.00 
  5. ส ำนักบริหำรโครงกำร มีก ำหนดจัดกำรประชุมเพ่ือแนะน ำและชี แจงขอบเขตของงำน
โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอำคำรบังคับน  ำในล ำน  ำชี จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดขอนแก่น จังหวัดมหำสำรคำม และจังหวัดร้อยเอ็ด ส ำหรับที่ปรึกษำที่สนใจเข้ำร่วมกำรคัดเลือก ในวัน
ศุกร์ที่ 23 กันยำยน พ.ศ. 2565 เวลำ 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมผู้อ ำนวยกำรส ำนักบริหำรโครงกำร 
ชั น 14 อำคำรที่ท ำกำรฝ่ำยวิชำกำร กรมชลประทำน กรุงเทพมหำนคร 
 
 
 

6. ที่ปรึกษำ ... 
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6. ที่ปรึกษำต้องด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรข้อมูล จ ำนวน 10 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และส ำเนำ 
9 ชุด) ประกอบด้วย 

6.1 เอกสำรหลักฐำนของที่ปรึกษำ พร้อมกรอกข้อมูลตำมแบบฟอร์มตำรำงแสดง
คุณสมบัติของที่ปรกึษำ 

6.2 ข้อเสนอด้ำนคุณภำพ 
6.3 ข้อเสนอด้ำนกำรเงิน 

  โดยให้ แยกเอกสารหลักฐานของที่ปรึกษาไว้นอกซองข้อเสนอด้านคุณภาพและซองข้อเสนอ
ด้านการเงิน ทั งนี  รำยละเอียดของเอกสำรหลักฐำนของที่ปรึกษำ ข้อเสนอด้ำนคุณภำพ และข้อเสนอด้ำนกำรเงิน 
ขอให้เป็นไปตำมที่ก ำหนดไว้ในขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) รำยละเอียดตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 

 ก ำหนดยื่นเอกสำรทั งหมด ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.30 - 
12.00 น. ณ งานพัสดุ ส่วนบริหารทั่วไป ส านักบริหารโครงการ ชั้น 14 อาคารที่ท าการฝ่ายวิชาการ    
กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ปรึกษำจะต้องส่งในวัน เวลำ และสถำนที่ที่ก ำหนดเท่ำนั น หำกพ้น
ระยะเวลำดังกล่ำวแล้วจะถือว่ำท่ำนได้สละสิทธิ์ในกำรเข้ำรับกำรคัดเลือกครั งนี  โดยสำมำรถ Download 
ขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) แบบฟอร์มตำรำงคุณสมบัติของที่ปรึกษำ และบัญชีรำยชื่อที่
ปรึกษำได้จำก website http://opm.rid.go.th  

 ทั งนี  ขอบเขตของงำน (Terms of Reference : TOR) ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งด้วย กำรด ำเนินกำรจ้ำง
ที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือกครั งนี  จะด ำเนินกำรโดยใช้จ่ำยจำกเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีงบประมำณ     
พ.ศ.2566 กรมชลประทำนสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกกำรกำรด ำเนินกำรจ้ำงที่ปรึกษำ หำกไม่ได้รับอนุมัติงบประมำณ 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
 

(นำงสำวธนกร จำตะวงษ์) 
ผู้เชี่ยวชำญด้ำนวิเครำะห์เศรษฐกิจโครงกำรพัฒนำแหล่งน  ำ 

                   ประธำนคณะกรรมกำรด ำเนินงำนจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธีคัดเลือก 
 
 
 

ส่วนวำงโครงกำรที่ 2 
โทร. / โทรสำร 0 2241 0255 
 
 
 
 

ณัฎฐำ ร่ำง/พิมพ์ 
ตรวจ 


