ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน
เรื่อง สอบราคาจางกอสรางสระเก็บน้ํา บานปกไกดํา
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี มีความประสงคจะ สอบราคาจางกอสรางสระเก็บ
น้ํา บานป$กไกดํา หมูที่ 8 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ราคากลางของงานกอสรางในการสอบ
ราคาครั้งนี้เป.นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป.นนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
ในวงเงินไมนอยกวา ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไมเป.นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเป.นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเป.นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสถานีพัฒนา
ที่ดิน อุทัยธานี ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป.นผูกระทําการอันเป.นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป.น
ธรรมในการสอบราคาจางครั้งนี้
กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑ ตําบลหนองพังคา อําเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี และกําหนดเปIดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เป.นตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาจาง ไดที่ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑ ตําบล
หนองพังคา อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต http://www.ldd.go.th หรือ
http://www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๖-๙๘๒๖๒๔ ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายตระกูล นามโลมา)
ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุทยั ธานี ปฏิบัตริ าชการแทน
อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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เอกสาร สอบราคาจาง เลขที่ ๑๐/๒๕๕๙
สอบราคาจางกอสรางสระเก็บน้ํา บานปกไกดํา
ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน
ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙
......................................................
กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ สอบ
ราคาจางกอสรางสระเก็บน้ํา บานป$กไกดํา ณ บานป$กไกดํา หมูที่ ๘ ตําบลระบํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป.นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเป.นการเปIดเผยเพื่อใหผูประสงคจะเสนอราคาไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกันและเพื่อใหประชาชนเขาตรวจดูได)
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป.นผูมีอาชีพรับจางงานที่ สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป.นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเป.นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป.นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเป.นผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไมเป.นผูกระทําการอันเป.นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป.นธรรม ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเป.นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
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เวนแตรัฐบาล ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเป.นนิติบุคคลและมีผลงานกอสราง ประเภทเดียวกันกับงานที่ สอบราคา
จาง ในวงเงินไมนอยกวา ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาทและเป.นผลงานที่เป.นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป.นราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง
ใบเสนอราคา เป.น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป.นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป.นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป.นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเป.นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป.นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป.นผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝfายใดเป.นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝfายใดเป.นนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนหางหุนสวนบริษัท สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่ม (พรอมรับรองสําเนาถูกตอง)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗
(๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปIดอากรแสตมปgตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่น ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการกอสราง(หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ ๑.๗
(๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข
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ใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข
เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน ในการ
เสนอราคา ใหเสนอเป.นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคา ตอหนวย
และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเป.นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคา
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐วัน นับแตวันเปIดซองใบเสนอ
ราคา โดย ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับถัด
จากวันลง นามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและ เขาใจเอกสารสอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปIดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปIดซองสอบราคาจางกอสรางสระเก็บน้ํา บานป$กไกดํา โดยระบุไวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคา
ตามเอกสาร สอบราคา เลขที่๑๐/๒๕๕๙" ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๔ มกราคม
๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑ ตําบลหนอง
พังคา อําเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปIดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละ
รายวา เป.นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปIดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปIดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปIดซองใบเสนอ
ราคาวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเป.นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป.นธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเป.นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป.นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป.นผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และ
กรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป.นผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคาราย
นั้นเป.นผูที่ใหความรวมมือเป.นประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป.นผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป.นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป.นผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป.นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป.น
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป.นธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการเปIดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเป.นที่สุด
คณะกรรมการเปIดซองสอบราคา จะเปIดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือก ดังกลาวขางตน ณ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี เลขที่ ๗๔ หมูที่ ๑ ตําบลหนองพังคา อําเภอเมือง
จังหวัดอุทัยธานี ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เป.นตนไป
การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเป.นเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปIดซองใบเสนอ
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ราคา เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเป.นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปIดซองใบ
เสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเป.นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปIดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑ7และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการ สอบราคา ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯจะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป.นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป.นประโยชนตอ
กรมเทานั้น
๕.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป.น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปIดซองสอบราคาหรือ
กรม มีสิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรม
มีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
สอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเป.นสําคัญ และ
ใหถือวาการตัดสิน ของกรมเป.นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณา
ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเป.นผูทิ้งงาน ไมวาจะเป.นผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็
ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป.นเท็จ หรือใชชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป.นตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญา
ได คณะกรรมการเปIดซอง สอบราคา หรือกรมจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผู
เสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม สอบราคาจาง ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเป.นที่รับฟlงได กรมมีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปIดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เป.นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาราย
อื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป.นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป.นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป.น
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ธรรม ตามขอ ๑.๖ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศ
รายชื่อตามขอ ๔.๕ และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป.นผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปIดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเป.นประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปIดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๓ กับกรมภายใน ๗
วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป.นจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจาง
ที่ สอบราคา ได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเป.นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓
วันทําการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๔ (๑)
๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑ .๔ (๑)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบ
ราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป.น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป.นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติ งานกอสรางแลว
เสร็จในอัตรารอยละ 35 ของปริมาณงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน ดังนี้
๑. งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไดปริมาณงาน จํานวน 13,995ลูกบาศก
เมตร
งวดที่ ๒ เป.นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสรางแลว
เสร็จ ในอัตรารอยละ 70 ของปริมาณงานทั้งหมด(สะสม) ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน ดังนี้
๑. งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไดปริมาณเพิ่มอีก จํานวน 8,673ลูกบาศก
เมตร (รวมปริมาณงานดินขุดสะสม จํานวน 22,668ลูกบาศกเมตร )
๒. งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร ๘๕% จากดินขุด จํานวน 2,577ลูกบาศกเมตร
๓. งานกอสรางบันไดลงสระ ลึก 6.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 2 แหง
งวดที่ ๓ (งวดสุดทาย) เป.นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
กอสรางแลวเสร็จในอัตรารอยละ 100 ของปริมาณงานทั้งหมด ให แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทํา
สถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ภายใน 120 วัน ดังนี้
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๑. งานกอสรางทอลอด คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 ม. 1 แถว จํานวน 1 แหง
๒. งานกอสราง BOX CULVERT 2 ชอง ลึก 5.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 1 แหง
๓. งานกอสรางทอระบายน้ํา คสล. ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1.00 ม. 2 แถว ลึก 6 ม.
SLOPE 1:2 จํานวน 1 แหง
๔. งานกอสรางลงลูกรังบดอัดแนน จํานวน 183 ลูกบาศกเมตร
๕. งานกอสรางพรอมติดตั้งป•ายโครงการฯ ทั้งหมดแลวเสร็จ รวมทั้งทําบริเวณกอสรางให
สะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไว
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเป.นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓
แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป$ นับถัด
จากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป$ พ.ศ. ๒๕๕๙
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก เงิน
งบประมาณประจําป$ พ.ศ. ๒๕๕๙ แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการ สอบราคา ครั้งนี้เป.นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(หนึ่งลานหาแสนเกาหมื่นสี่พันบาทถวน)
๑๐.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป.นผูรับจางและไดตกลงจางตาม สอบราคาจาง
แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป.นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน
นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเป.นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป.นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๐.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไว ในขอ ๖ กรมอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป.น
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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๑๐.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเป.นไปตาม
ความเห็นของสํานักงาน อัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือ เพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายใน ระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๒. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป.นผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลวผูเสนอราคา จะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๗๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
ชางโยธา
๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดย เครงครัด
กรมพัฒนาที่ดิน

๔ มกราคม ๒๕๕๙
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง
1. ชื่อโครงการ จางกอสรางสระเก็บน้ํา บานปกไกดํา
/หนวยงานเจาของโครงการ สถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานี กรมพัฒนาที่ดิน
2. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร 1,594,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน โดยสังเขป
กอสรางสระเก็บน้ํา ขนาดความจุ 27,000 ลูกบาศก9เมตร
บานปกไกดํา หมูที่ 8 ตําบลระบํา อําเภอลานสัก
รหัสโครงการ อน.0658 แบบเลขที่ 14358 น.
4. ราคากลางคํานวณ ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558

จังหวัดอุทัยธานี

เป?นเงิน 1,594,000.00 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง
5.1 งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) จํานวน 22,668 ลบ.ม. ราคากลาง 903,644.63 บาท
(รวม Factor F)
5.2 งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร 85% (จากดินขุด) จํานวน 2,577 ลบ.ม.ราคากลาง 131,823.07
บาท (รวม Factor F)
5.3 งานลูกรังบดอัดแนน จํานวน 183 ลบ.ม. ราคากลาง 60,587.56 บาท (รวม Factor F)
5.4 ทอลอด คสล. ขนาด เสนผาศูนย9กลาง 0.40 ม. 1 แถว จํานวน 1 แหง ราคากลาง 5,543.49 บาท
(รวม Factor F)
5.5 ทอระบายน้ํา คสล.ขนาด เสนผาศูนย9กลาง 1.00 ม. 2 แถว ลึก 6.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 1 แหง ราคา
กลาง 163,203.13 บาท (รวม Factor F)
5.6 BOX CULVERT 2 ชอง ลึก 5.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 1 แหง ราคากลาง 210,357.99 บาท
(รวม Factor F)
5.7 บันไดลงสระ ลึก 6.00 ม. SLOPE 1:2 จํานวน 2 แหง ราคากลาง 96,188.28 บาท (รวม Factor F)
5.8 งานปYายโครงการฯ จํานวน 1 แหง ราคากลาง 15,058.36 บาท (รวม Factor F)
5.9 งานปYายชี้บอกทาง 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

