
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



( สําเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขท่ี ........................  

ประกวดราคาจางกอสรางฝายน้ําลน พืน้ท่ีบานศาลาสามหลัง ม.๗ ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดนิ โดยสถานีพฒันาที่ดนินครศรีธรรมราช  
ลงวันท่ี         ตุลาคม ๒๕๖๐  

 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ 
ประกวดราคาจางกอสรางฝายน้ําลน พืน้ทีบ่านศาลาสามหลัง ม.๗ ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ บานศาลาสามหลัง ม.๗ ตําบลสระแกว อําเภอ
ทาศาลา จังหวดันครศรีธรรมราช โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยมีขอแนะนาํและขอกําหนดดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาจางทั่วไป  
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ําประกัน  
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกนัสัญญา  
   
   

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการคาํนวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยืน่ขอเสนอไดรูขอมูลไดเทา



เทียมกนั และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได) 
                          ๑.๙     ใบแจงปริมาณงานและราคา 
                                    ใบปริมาณงานและราคา ๑.pdf 
                          ๑.๑๐     แบบ กช.๓ 
                                    แบบ กช.๓.pdf 
                          ๑.๑๑     รางขอบเขตของงาน 
                                    ราง TOR งานพัฒนาแหลงน้ําเพือ่การอนุรักษดินและน้ํา (บานศาลาสามหลัง).pdf 
                 ๒.    คุณสมบตัิของผูเสนอราคา  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ช่ัวคราวตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวยีนชือ่ใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกจิการของนิติบคุคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายืน่ขอเสนอใหแก ?หนวยงาน
ของรัฐ? ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี ้
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานัน้ 
                          ๒.๑๐     ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง กําหนด 
                          ๒.๑๑     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๔,๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานทีเ่ปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ 
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมเชื่อถือ 



                                   ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดงันี้ 
                                   (๑) กรณีที่กจิการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบคุคลใหม โดยหลักการกจิการรวมคาจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวม
คามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณีที่กจิการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนติิบุคคลใหม โดยหลักการนติิบุคคลแตละ
นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กจิการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่
เปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลกัฐานดงักลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผู
รวมคาหลักรายเดยีวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                                   ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนติิบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                          ๒.๑๒     ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซือ้จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๓     ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                          ๒.๑๔     ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชธีนาคาร เวนแต
การจายเงนิแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดกไ็ดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 
                               มีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 
                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนติิบุคคล 
                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสาํเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษทัมหาชนจํากดั ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน



นิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ 
(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง  
                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา 
ที่มิใชสัญชาติไทย กใ็หยื่นสาํเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยืน่เอกสาร ตามที่ระบุไวใน 
(๑)  
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิ่ม 
                                           (๔.๒)   แบบ กช.๓ 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจดั
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบคุคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนีห้าก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 
                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 
                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณทีี่
มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๑๑ เทานั้น) 
                                   (๔)    บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ 
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
   

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ผูเสนอราคาไมตองแนบบัญชี
เอกสารสวนที ่๒ ในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๓.๓    เม่ือผูเสนอราคาดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ และบัญชีเอกสาร
สวนท่ี ๒ ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางแบบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ 



และแบบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) และขอ ๑.๗ (๒) ใหอัตโนมตัิโดยผูเสนอราคาไมตองแนบ
แบบบัญชีเอกสารดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมเีงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยนืยนัตัวตนของผูเสนอราคา โดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)  
                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดแุละราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 
                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคาเดียว 
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงือ่นไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว  
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน ตั้งแตวนัเสนอราคา โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได  
                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัด
จากวนัลงนามในสัญญาจาง  
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอเิล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่เสนอราคาตามเงื่อนไข ใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๕     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวนัที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น.  
                          ๔.๖     ผูเสนอราคาตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสารประเภท 
PDF File (Portable Document Format) โดยผูเสนอราคาตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง 
และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการเสนอราคา
ใหแกหนวยงานของรัฐผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          เมื่อพนกําหนดเวลายืน่ขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ
ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๖ 
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูเสนอราคารายใดเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนันั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี



การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 
๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามกีารกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวนิิจฉัยไดวาผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมอืเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมไิดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทํา
ดังกลาว  
                          หากภายหลังจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หนวยงานของรัฐตรวจสอบพบวาผูเสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาหรือผูเสนอราคารายใดรายหนึง่
กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.6 (2) หนวยงานของรัฐสามารถตัดสิทธิการ
เปนผูชนะการเสนอราคาโดยไมเรียกผูเสนอราคาเขามาทําสัญญา และสามารถลงโทษผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมเปนผูทิ้งงานได 
                          ๔.๘     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมลูคาเพิ่ม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 
                                   (๔)    ผูเสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔๓๐,๗๐๐.๐๐ บาท (ส่ีแสน
สามหมื่นเจ็ดรอยบาทถวน) 
                          ๕.๑     หนังสือค้ําประกนัอิเล็กทรอนกิสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสอืค้ําประกัน ดงั
ระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒     เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ทีย่ื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วนัทําการของทางราชการ 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          กรณีที่ผูเสนอราคานําเชค็ที่ธนาคารสั่งจายหรือพนัธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวนัที่ 



........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          ตามแบบตวัอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ
เสนอราคา) กําหนดใหระบุช่ือผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนัน้ กรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสอืค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปน
หลักประกนัการเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้  
                          (๑) กรณทีีก่ิจการรวมคาไดจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเสนอราคา ซ่ึงตองวาง
หลักประกนัการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น 
                          (๒) กรณีทีก่ิจการรวมคาไมไดจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเสนอราคา ซ่ึงตองวาง
หลักประกนัการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับ
ทางราชการ 
                          ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนติิบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)  
                          หลักประกนัการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วนั 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรยีบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสญัญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว  
                          การคืนหลักประกนัการเสนอราคา ไมวาในกรณใีด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม  
   

                          ๖.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคณุสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพจิารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ท้ังนี้ 
เฉพาะในกรณทีี่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น  
                          ๖.๓     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิสของกรม 
                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจดัซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส 



                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น  
                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกีย่วของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
ขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรอืไมถูกตอง  
                          ๖.๕     กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพจิารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพือ่ประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเดด็ขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มไิด รวมทั้งกรมจะ
พิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่
ไดรับการคัดเลือกหรือไมกต็าม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบคุคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน  
                               ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนนิงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะ
ให ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู
เสนอราคารายนั้น ทั้งนี้ ผูเสนอราคาดังกลาวไมมีสิทธเิรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐ 
                          ๖.๖     ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพจิารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ 
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖ 
กรมมีอํานาจทีจ่ะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคา
รายนั้นเปนผูทิ้งงาน  
                 ๗.     การทําสัญญาจาง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสญัญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓ 
กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละ ๕ 
ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่
อยางใดดังตอไปนี้  
                          ๗.๑     เงินสด 
                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนา
นั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 
                          ๗.๓     หนังสือค้ําประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบายกําหนด 



ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔     หนังสือค้ําประกนัของบริษัทเงนิทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกจิค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมดีอกเบีย้ภายใน ๑๕ วนันับถัดจากวนัที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
                 ๘.    คาจางและการจายเงิน 
                          กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๓ งวด ดังนี ้
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน -งานขุดดนิดวย
เครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไมนอยกวา ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม.-ทําการกอสรางฝายน้ําลน จุดที่ ๑ แลวเสร็จ หรือปริมาณงาน
ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของสัญญาจาง ใหแลวเสร็จภายใน ๗๕ วนั 
                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ทําการกอสราง
ฝายน้ําลนจุดที ่๒ แลวเสร็จทัง้หมดหรือปริมาณงานไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของสัญญาจาง ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ 
วัน             

            งวดที่ 3 (งวดที่สุดท้าย) เป็นจํานวนเงินในอัตราร้อยละ 30  ของค่าจ้าง 
            เมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน                                        

-          งานขุดดินด้วยเครื่องจักร (พร้อมขนย้าย) ไม่นอ้ยกว่า 5,477  ลบ.ม.  
-          งานถนน ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 750  ตร.ม. 
-          พื้น ค.ส.ล. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 453 ตร.ม. 
-          บันได ค.ส.ล. จํานวน 1 จุด 
-          หินคลุกอัดแน่น งานไม่น้อยกว่า 104 ลบ.ม. 
-          ติดต้ังป้ายโครงการ,ป้ายบอกทาง และงานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามรูปแบบและ

รายการพร้อมเก็บความเรยีบร้อยบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
-          แล้วเสร็จภายใน   30  วัน 

                 ๙.    อัตราคาปรับ 
                          คาปรับตามแบบสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ จะกําหนดในอัตรา
รอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสอื หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย



กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิม
ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 
 

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยืน่ขอเสนอและอื่น ๆ 
                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑ 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงนิคากอสรางจากเงินงบประมาณประจําป
พ.ศ. ๒๕๖๑ แลวเทานั้น  
                                    ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ บาท (แปด
ลานหกแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)  
                          ๑๑.๒   เมือ่กรมไดคัดเลอืกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วนั นับตั้งแต
วันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย
เรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดยีวกับเรือไทย จาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรอือ่ืนที่มิใชเรือไทย ซ่ึง
จะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนให
บรรทุกโดยเรอือ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาว ี
                          ๑๑.๓   ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
ดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะรบิหลักประกนัการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกนัการยื่นขอเสนอทันที และ
อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเหน็
ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๓.๕   หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากหนวยงานของรัฐไมได 
                                   (๑)    หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อจัดจางหรือเงิน



งบประมาณทีไ่ดรับจัดสรรไมเพียงพอทีจ่ะทําการจัดซื้อจดัจางนั้นตอไป 
                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอทีช่นะการจดัซื้อจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลอืกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมสีวนไดเสยีกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผู
ยื่นขอเสนอรายอื่นหรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทําการจดัซื้อจัดจางตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 
                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง 
                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสราง
ลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้ 
                          ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสญัญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 
๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เร่ือง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานกัเลขาธิการคณะรฐัมนตรี ที ่
นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 
                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับทีก่ําหนดไวในวนัแลวเสร็จตามที่กําหนดไวในสัญญา 
หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบใุนขอ ๑.๕ 
                 ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนีแ้ลว ผูเสนอ
ราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ มาตรฐานฝมือชางจาก - 
หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา
ไมต่ํากวารอยละ ๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี ้
                          ๑๓.๑    ชางโยธา 
                 ๑๔.    การปฏบิัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ที่กฎหมายและระเบยีบไดกาํหนดไวโดยเครงครัด 
                 ๑๕.    การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผูประกอบการ 
                          หนวยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญา
กับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว  

กรมพัฒนาที่ดนิ โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  
        ตุลาคม ๒๕๖๐  



( สําเนา ) 

ประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน โดยสถานพีัฒนาท่ีดินนครศรีธรรมราช  
เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางฝายน้าํลน พื้นท่ีบานศาลาสามหลัง ม.๗ ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช มีความประสงค ประกวดราคาจางกอสรางฝาย
น้ําลน พื้นที่บานศาลาสามหลัง ม.๗ ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๘,๖๑๔,๐๐๐.๐๐ 
บาท (แปดลานหกแสนหนึง่หมื่นสี่พันบาทถวน)  
                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคณุสมบัติ ดังตอไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรอืทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกจิการของนิติบคุคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธิ์ความคุมกนัเชนวานั้น 
                 ๑๐. ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนด 
                 ๑๑. ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางประเภทเดยีวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไมนอยกวา 
๔,๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย



ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกจิ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมพฒันาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรีธรรมราชเชื่อถือ 
                     ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กจิการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                     (๑) กรณีทีก่ิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบตัิครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวม
คามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กจิการรวมคานัน้สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลัก
รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบคุคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบยีนเปน
นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 
                 ๑๒. ผูเสนอราคา ตองลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๓. ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
                 ๑๔. ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงนิสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
  

 
                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนกิส ในราคาชดุละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจดัจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ ........................ ถึงวันที ่
........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชาํระ
เงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวนัเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดรูายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th,www.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๗๕๓๗-๘๖๐๙ ในวนัและเวลาราชการ 
  



  
  ประกาศ ณ วนัที่         ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
  

  
  
  
  
   

นิพล เข็มขาว  
(นายนิพล เข็มขาว) 

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดนินครศรีธรรมราช 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
  
หมายเหต ุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ 
๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

  
 

สําเนาถูกตอง  
  

วิจารณ ธานีรัตน  
(นายวจิารณ ธานีรัตน)  

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  
 ประกาศขึน้เวบ็วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
 โดย นายวิจารณ ธานีรัตน นกัวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 

 
 

 


