ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางสระเก็บน้ํา บานปางไมไผ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& (e-bidding)
กรมพัฒนาที่ดนิ มีความประสงค ประกวดราคาจางกอสรางสระเก็บน้าํ บานปางไมไผ โดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ บานปางไมไผ หมูที่ 4 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ราคากลางของ
งานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เป7นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป7นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึง่
มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมเป7นผูทีถ่ ูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิง้ งานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเป7นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอืน่ ที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป7นผูกระทําการอันเป7นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป7นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเป7นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคาํ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเป7นผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเขาเป7นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป7นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป7นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป7นเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๕ มกราคม
๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ไดทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๑ มกราคม
๒๕๕๙ โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเป7นที่
เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคา ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.ldd.go.th, http://r09.ldd.go.th/r09/
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๖๙๘-๒๖๒๔ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายตระกูล นามโลมา)
ผูอํานวยการสถานีพฒ
ั นาที่ดนิ อุทัยธานี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& (e-bidding)
เลขที่ ๙/๒๕๕๙
ประกวดราคาจางกอสรางสระเก็บน้ํา บานปางไมไผ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส& (e-bidding)
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางสระ
เก็บน้ํา บานปางไมไผ โดยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ บานปางไมไผ หมูที่ ๔ ตําบลระบํา
อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป7นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป7นการเปgดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลได
เทาเทียมกัน และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๑.๙ ใบเสนอราคาแบบ กช.๑(บัญชีรายการกอสราง)
๑ แบบฟอรมใบเสนอราคา แบบ กช๑(บัญชีรายการกอสราง).pdf
๑.๑๐ ใบเสนอราคา(เอกสารแนบ)
๒ แบบฟอรมใบเสนอราคา(เอกสารแนบ).pdf
๑.๑๑ แผนงานการกอสราง แบบ กช.๒ งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
๓ แบบฟอรมแผนงานกอสราง กช ๒ งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก.pdf
๑.๑๒ แบบเสนอราคา กช.๓ กรมพัฒนาที่ดิน ใบรับรองการเป7นวิศวกร และใบอนุญาตเป7นผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
๔ แบบฟอรมใบเสนอราคา แบบ กช.๓ใบรับรองการเป7นวิศวกร.pdf
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป7นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป7นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป7นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป7นผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
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๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเป7นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเป7นผูกระทําการอันเป7นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป7นธรรมตาม
ขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเป7นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเป7นผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ ผูเสนอราคาตองเป7นนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป7นผลงานที่เป7นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเป7นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป7นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเป7นผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป7นคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเป7นเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเป7น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป7นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผู
ถือหุน รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป7นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป7นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเป7นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป7นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป7นผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝlายใดเป7น
บุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝlายใดเป7นนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสาร ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
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๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปgดอากรแสตมปnตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจ ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๕.๑) ใบเสนอราคา(เอกสารแนบ)
(๕.๒) แผนงานการกอสราง แบบ กช.๒ งานพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก
(๕.๓) ใบเสนอราคาแบบ กช.๓ กรมพัฒนาที่ดิน ใบรับรองการเป7นวิศวกร และ
สําเนาใบอนุญาตเป7นผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของ
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางให
ครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเป7นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอ
ราคาใหถูกตอง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้ง
ปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอ
ราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน
๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
เสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ
โดยเด็ดขาด
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คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เป7นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กอนหรือในขณะ ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเป7นการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเป7นธรรมตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป7น
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป7นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออก
จากการเป7นผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป7นผูทิ้งงาน เวนแต
คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเป7นผูที่ใหความรวมมือเป7นประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการและมิไดเป7นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป7นผูเสนอราคา เพราะเหตุเป7นผู
เสนอราคา ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเป7น ผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป7น
ธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวน
ราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเป7นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและ
เห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป7นประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเป7นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอ
ราคาดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต
www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๑๒๗,๒๕๐.๐๐
บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันสองรอยหาสิบบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเป7นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป7น
หลักประกันการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความ
ถูกตอง ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
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หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ&และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป7นขอผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป7นประโยชนตอกรมเทานั้น
๖.๓ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เป7นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทาง
ราชการเป7นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเป7นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเป7นผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เป7นผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป7นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป7นตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะให ผูเสนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป7นที่รับฟtงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
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๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเป7นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเป7นผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเป7นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป7นธรรม ตามขอ
๑.๖ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเป7นผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเป7นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป7นจํานวนเงินเทากับ
รอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเป7นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน
๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป7น ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป7นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางไดปฏิบัติกอสรางแลวเสร็จในอัตรารอยละ ๒๕ ของปริมาณงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน
ดังนี้
งานกอสรางสระเก็บน้ํา จุดที่ 1
๑.งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไดปริมาณงาน จํานวน 8,192
ลูกบาศกเมตร
2. งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร ๘๕% จากดินขุด จํานวน 2,506 ลูกบาศก
เมตร
3. งานกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 2 แถว ลึก
5.00 ม. SLOPE 1:2 แบบที่ 1 จํานวน 1 แหง
4. งานกอสรางบันไดลงสระ ลึก 5.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 1 แหง
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งวดที่ ๒ เป7นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางไดปฏิบัติงานกอสรางแลวเสร็จ ในอัตรารอยละ ๕๐ ของปริมาณงานทั้งหมด(สะสม) ใหแลวเสร็จภายใน
120 วัน ดังนี้
งานกอสรางสระเก็บน้ํา จุดที่ 1
1. งานกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 2 แถว
SLOPE 1:2 แบบที่ 2 จํานวน 1 แหง
2. งานกอสรางบันไดลงสระ ลึก 5.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 1 แหง
3. งานกอสรางลงลูกรังบดอัดแนน จํานวน 251 ลูกบาศกเมตร
งานกอสรางสระเก็บน้ํา จุดที่ 2
๑.งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไดปริมาณงาน จํานวน 10,790
ลูกบาศกเมตร
งวดที่ ๓ เป7นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผู
รับจางไดปฏิบัติงานกอสรางแลวเสร็จ ในอัตรารอยละ ๗๕ ของปริมาณงานทั้งหมด(สะสม) ใหแลวเสร็จภายใน
120 วัน ดังนี้
งานกอสรางสระเก็บน้ํา จุดที่ 2
๑. งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไดปริมาณเพิ่มอีก จํานวน 14,065
ลูกบาศกเมตร (รวมปริมาณงานดินขุดสะสม จํานวน 24,855 ลูกบาศกเมตร )
2. งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร ๘๕% จากดินขุด จํานวน 1,478
ลูกบาศกเมตร
งวดที่ 4 (งวดสุดทาย) เป7นจํานวนเงินในอัตรารอยละ 25 ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานกอสรางแลวเสร็จในอัตรารอยละ 100 ของปริมาณงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา
รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ภายใน 120 วัน ดังนี้
งานกอสรางสระเก็บน้ํา จุดที่ 2
1. งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร ๘๕% จากดินขุด จํานวน 3,036
ลูกบาศกเมตร (รวมปริมาณงานดินถมบดอัดแนนสะสม จํานวน 4,514 ลูกบาศกเมตร )
2. งานกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 2 แถว ลึก
6.00 ม. SLOPE 1:2 แบบที่ 1 จํานวน 1 แหง
3. งานกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 2 แถว
SLOPE 1:2 แบบที่ 2 จํานวน 1 แหง
4. งานกอสรางบันไดลงสระ ลึก 6.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 2 แหง
5. งานกอสรางลงลูกรังบดอัดแนน จํานวน 255 ลูกบาศกเมตร
6. งานกอสรางป€ายโครงการฯ ทั้งหมดแลวเสร็จ รวมทั้งทําบริเวณกอสรางให
สะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไว
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๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเป7นหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตาม
แบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป• นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใช
การไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป• พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจําป• พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เป7นเงินทั้งสิ้น
๒,๕๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหาแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
๑๑.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเป7นผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ได
ประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป7นผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป7นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป7นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เป7นผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป7นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
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๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๓. มาตรฐานฝJมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป7นผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศ
นี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม
ต่ํากวารอยละ ๗๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๓.๑ ชางโยธา
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
กรมพัฒนาที่ดิน

๔ มกราคม ๒๕๕๙
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1. ชื่อโครงการ จางกอสรางสระเก็บน้ํา บานปางไมไผ
/หนวยงานเจาของโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี กรมพัฒนาที่ดิน
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 2,545,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
กอสรางสระเก็บน้ํา จุดที่ 1 ขนาดความจุ 8,000 ลูกบาศก8เมตร จุดที่ 2 ขนาดความจุ 27,000 ลูกบาศก8เมตร
บานปางไมไผ หมูที่ 4 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
รหัสโครงการ อน.0758 แบบเลขที่ 14458 น.
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

เป=นเงิน 2,545,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
งานชลประทาน จุดที่ 1
5.1.1 งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) จํานวน 8,192 ลบ.ม. ราคากลาง 326,568.59 บาท
(รวม Factor F)
5.1.2 งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร 85% (จากดินขุด) จํานวน 2,506 ลบ.ม.ราคากลาง 128,191.16
บาท (รวม Factor F)
5.1.3 งานลูกรังบดอัดแนน จํานวน 251 ลบ.ม. ราคากลาง 83,100.97 บาท (รวม Factor F)
งานชลประทาน จุดที่ 2
5.2.1 งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) จํานวน 24,855 ลบ.ม. ราคากลาง 990,827.92 บาท
(รวม Factor F)
5.2.2 งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร 85% (จากดินขุด) จํานวน 4,514 ลบ.ม.ราคากลาง 230,907.78
บาท (รวม Factor F)
5.2.3 งานลูกรังบดอัดแนน จํานวน 255 ลบ.ม. ราคากลาง 84,425.29 บาท (รวม Factor F)
งานอาคารประกอบ
5.3.1 ทอลอด คสล. ขนาด เสนผาศูนย8กลาง 1 ม. 2 แถว ลึก 5 ม. SLOPE 1:2 แบบที่ 1 จํานวน 1 แหง
ราคากลาง 150,061.45 บาท (รวม Factor F)
5.3.2 ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด เสนผาศูนย8กลาง 1.00 ม. 2 แถว SLOPE 1:2 แบบที่ 2 จํานวน 1 แหง
ราคากลาง 86,639.71 บาท (รวม Factor F)
5.3.3 บันไดลงสระ ลึก 5.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 2 แหง ราคากลาง 73,059.29 บาท (รวม Factor F)
5.3.4 งานปQายโครงการฯ จํานวน 1 แหง ราคากลาง 15,058.36 บาท (รวม Factor F)
5.3.5 งานปQายชี้บอกทาง จํานวน 1 แหง ราคากลาง 7,654.46 บาท (รวม Factor F)
6. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง
6.1 นายตระกูล นามโลมา ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี
6.2 นายณฐพล ลิ้มสกุล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
6.3 นางณปภัช วิชาสิทธิ์ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
6.4 นายธวัชชัย แสงวังคํา นายชางโยธาชํานาญงาน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูประมาณราคาเบื้องตน

