
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

( สําเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขที ่........................  

ประกวดราคาจางกอสรางระบบอนุรักษดินและน้าํในพื้นที่นารางเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน ดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding)  

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรธีรรมราช  
ลงวนัที่        พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ  
ประกวดราคาจางกอสรางระบบอนุรักษดินและน้าํในพืน้ทีน่ารางเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน (การปรับรูปแปลง
ลักษณะที ่3  โครงการพัฒนาพืน้ที่ลุมน้าํทะเลสาบสงขลา)  ณ บานควนทะเลมอง หมูที่ ๕ ตําบลควนชะลิก อ.หวั
ไทรจ.นครศรีธรรมราช โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาจางทัว่ไป  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ้าประกัน  
   

                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา  
   
   

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา
เทียมกัน และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได) 
 



                          ๑.๙     ใบแจงปริมาณงานและราคา 
                                    ใบปริมาณงานและราคา.pdf 
                          ๑.๑๐     รางขอบเขตของงาน 
                                    ราง TOR pdf.pdf 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลกิกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราวตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส
ดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูเสนอราคารายอื่นที่เขายืน่ขอเสนอใหแก ?หนวยงาน
ของรัฐ? ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสคร้ังนี ้
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธิค์วามคุมกนัเชนวานัน้ 
                          ๒.๑๐     ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง กาํหนด 
                          ๒.๑๑     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกบังานที่ประกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบญัญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ 
                                   ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                                   (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคา
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาใน
นาม "กิจการรวมคา" สวนคณุสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนาํผลงานกอสรางของ



ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลกัการนิติบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต
ในกรณีที่กจิการรวมคาไดมขีอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึง่เปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยืน่ขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานัน้สามารถใชผลงานกอสรางของผู
รวมคาหลกัรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยืน่เสนอราคาได 
                                   ทั้งนี ้"กิจการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบยีนเปนนติิบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมหีนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                          ๒.๑๒     ผูเสนอราคาตองลงทะเบยีนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบญัชีกลาง 
                          ๒.๑๓     ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรบัรายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
                          ๒.๑๔     ผูเสนอราคาซึง่ไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวน
แตการจายเงนิแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกนิสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กาํหนด 
                               มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลกัฐาน ยืน่มาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบยีนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถกูตอง  
                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจํากดั ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชผูีถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถกูตอง  
                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง



สําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณทีีผู่เขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดา ทีม่ิใชสัญชาติไทย ก็ใหยืน่สําเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนติิบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่
ระบุไวใน (๑)  
                                   (๔)    เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนกระทาํการแทนใหแนบหนงัสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบคุคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 
   

                                   (๒)    สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอง (ใหใชในกรณทีีม่ี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๑๑ เทานัน้) 
                                   (๓)    บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
   

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ผูเสนอราคาไมตองแนบบัญชี
เอกสารสวนที ่๒ ในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๓.๓    เมื่อผูเสนอราคาดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ และ
บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถกูตองแลว ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางแบบ
บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ และแบบบัญชเีอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) และขอ ๑.๗ (๒) ให
อัตโนมัติโดยผูเสนอราคาไมตองแนบแบบบัญชีเอกสารดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format)  
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิสตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี ้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทาํการยนืยนัตัวตนของผูเสนอราคา โดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  



                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาไดเพียงครัง้เดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรอืราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง 
โดยคิดราคารวมทัง้สิน้ ซึง่รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทัง้ปวงไวแลว  
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วนั ต้ังแตวันเสนอราคา โดย
ภายในกาํหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จไมเกนิ ๖๐ วนั นับถดั
จากวนัลงนามในสัญญาจาง  
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให
ถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนกิสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่เสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนกิส 
                          ๔.๕     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิส ในวนัที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น.  
                          ๔.๖     ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถกูตอง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนทีจ่ะยืนยนัการเสนอราคา แลวจงึสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา
ใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          เมื่อพนกาํหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยืน่ขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส จะดําเนนิการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 
๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอืน่ 
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะทีม่ี
การพิจารณาขอเสนอวา มผูีเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวนิิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการ
กระทาํดังกลาว  
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใดราย



หนึง่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัด
สิทธิการเปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทาํสญัญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่
กระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูทิง้งานได 
                          ๔.๘     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิม่ และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยืน่ขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
   

                          ๕.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสในสวนทีม่ใิชสาระสําคัญ ทั้งนี้ 
เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเหน็วาจะเปนประโยชนตอกรมเทานัน้  
                          ๕.๓     กรมสงวนสทิธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมกีารผอนผนั ในกรณี
ดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ในบัญชผูีรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส
ทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอเิล็กทรอนกิส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิสของกรม 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนติิบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนกิสอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  
                          ๕.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือกรม มสิีทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ



ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
ขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง  
                          ๕.๕     กรมทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพจิารณาเลือกจาง ในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มไิด รวมทัง้กรม
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิง้งาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยืน่ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณทีี่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรมจะให ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาํใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตาม
ประกวดราคาจางอิเลก็ทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคาํชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธทิี่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนัน้ ทัง้นี ้ผูเสนอราคาดังกลาวไมมสิีทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากหนวยงานของรัฐ 
                          ๕.๖     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาทีม่ีสิทธิ 
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วนัประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาทีไ่ดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
รายนัน้เปนผูทิง้งาน  
                 ๖.     การทําสัญญาจาง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วนั นับถัดจากวนัที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกนัสญัญาเปนจาํนวนเงินเทากับรอย
ละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสญัญา โดยใชหลักประกนัอยาง
หนึง่อยางใดดงัตอไปนี้  
                          ๖.๑     เงนิสด 
                          ๖.๒     เชค็หรือดราฟทที่ธนาคารสัง่จายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ทีท่ําสัญญา หรือกอนหนา
นั้น ไมเกนิ ๓ วัน ทาํการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๔     หนงัสือคํ้าประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษทัเงินทนุหลกัทรพัยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงนิทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกนั ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 



ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนงัสือคํ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพนัตามสัญญาจางแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 
                          กรมจะจายเงนิคาจาง โดยแบงออกเปน ๓ งวด ดังนี ้
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน -ปรับรูปแปลง
นาลักษณะที่ ๓ จํานวน ๗.๕๐๐ กิโลเมตร หรือปริมาตรดินขุดตัก จํานวน ๓๓,๗๕๐ ลูกบาศกเมตร ใหแลวเสรจ็
ภายใน ๒๕ วนั 
                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน -ปรับรูปแปลง
นาลักษณะที่ ๓ จํานวน ๗.๕๐๐ กิโลเมตร หรือปริมาตรดินขุดตัก ใหแลวเสร็จภายใน ๒๕ วนั 
                         งวดที ่3 (งวดที่สุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 40  ของคาจาง 
           เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                                        
                        - ปรับรูปแปลงนาลักษณะที ่ 3  จํานวน 3.9200  กิโลเมตร หรือปริมาตรดินขุดตัก 
                              จํานวน   17,640  ลูกบาศกเมตร 
                              ติดตั้งปายโครงการ(ตามแบบมาตรฐาน)  จํานวน 1 ปายตามรปูแบบและรายการพรอมเกบ็
ความเรียบรอยบริเวณพืน้ทีก่อสราง 
                           กําหนดแลวเสร็จภายใน  10  วัน 
  
                 ๘.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี ้จะกาํหนดในอัตรา
รอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวนั 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทาํสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางทีเ่กิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
กวา     ๑ ป  นับถัดจากวนัที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจดัการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 

 
 
                 ๑๐.    ขอสงวนสทิธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินคาจางสาํหรบังานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงนิคากอสรางจากเงนิ



งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น  
                                    ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิน้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท (สองลานบาทถวน)  
                          ๑๐.๒   เมือ่กรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิง่ของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และ
ของนั้นตองนาํเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแตวนัที่ผูรับจางสัง่หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิง่ของนัน้ โดยเรืออ่ืนทีม่ใิช
เรือไทย ซึง่จะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูเสนอราคาซึง่กรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาํหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกนัการยืน่ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกนั
การยืน่ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้
งาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๐.๔   กรมสงวนสทิธิ์ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๓.๕   หนวยงานของรฐัอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูเสนอ
ราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได 
                                   (๑)    หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณทีจ่ะใชในการจัดซื้อจัดจางหรือ
เงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจางนั้นตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือทีไ่ดรับการ
คัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือขัดขวางการแขงขนัอยางเปนธรรม
หรือสมยอมกนักับผูยืน่ขอเสนอรายอืน่หรอืเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการ
เสนอราคา 
                                   (๓)    การทาํการจดัซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ



กระทบตอประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวง 
                 ๑๑.    การปรบัราคาคางานกอสราง 
                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที ่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิม่ข้ึน โดยวิธกีารตอไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนงัสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงทีท่ี่ระดับทีก่าํหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการทีไ่ดระบุในขอ ๑.๕ 
   

   
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมนิผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผูเสนอราคาทีไ่ดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑทีก่ําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 
  

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  
       พฤศจิกายน ๒๕๖๐  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

( สําเนา ) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางระบบอนุรักษดินและน้ําในพื้นที่นารางเพื่อการเกษตรแบบผสมผสาน 

ดวยวธิีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (e-bidding)  
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  มีความประสงค ประกวดราคาจางกอสราง
ระบบอนุรักษดินและน้าํในพื้นที่นารางเพือ่การเกษตรแบบผสมผสาน (การปรับรูปแปลงลักษณะที่ 3  โครงการ
พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา)  ณ บานควนทะเลมอง หมูที ่5 ตําบลควนชะลกิ อําเภอหัวไทร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงนิทัง้สิน้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท   
                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูทิง้งานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายืน่ขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสคร้ังนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสัง่ใหสละเอกสทิธิ์ความคุมกนัเชนวานัน้ 
                 ๑๐. ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบยีบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด 
                 ๑๑. ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกนักบังานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ หนวยงานอื่นซึง่มีกฎหมายบัญญติัใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 



รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมพฒันาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราชเชื่อถือ 
                     ผูเสนอราคาทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                     (๑) กรณีทีก่ิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กจิการรวมคาดงักลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวม
คามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลกัการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลกัษณอักษรกาํหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดงักลาวมาพรอมการยืน่ขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอเิล็กทรอนกิส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคา
หลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยืน่เสนอราคาได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กจิการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอหนวยงานของรฐัซึ่งมหีนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธรุกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                 ๑๒. ผูเสนอราคา ตองลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๓. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย
ไมถูกตองครบถวนในสาระสาํคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
                 ๑๔. ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงนิผานบัญชีธนาคาร เวนแต การ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
  

 
                กําหนดยืน่ขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส ในวนัที ่
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนกิส ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ ........................ ถงึ
วันที่ ........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลงั
จากชาํระเงนิเปนที่เรียบรอยแลวจนถงึกอนวนัเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดรูายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th,www.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทหมายเลข ๐-๗๕๓๗-๘๖๐๙ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  



  ประกาศ ณ วนัที ่       พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  
  
  
  
   

นิพล เข็มขาว  
(นายนิพล เข็มขาว) 

ผูอํานวยการสถานพีัฒนาทีดิ่นนครศรีธรรมราช 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที ่
๒) ในระบบ e-GP ไดต้ังแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

 
  
 

สําเนาถูกตอง  
  

วิจารณ ธานีรัตน  
(นายวิจารณ ธานีรัตน)  

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
 ประกาศขึน้เวบ็วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ 
 โดย นายวิจารณ ธานีรัตน นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 


