
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

( สําเนา ) 

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  
เลขที ่........................  

การจางกอสรางประกวดราคาจางกอสรางฝายน้าํลน บานหนบัเภา หมูที่ ๘ ตําบลทาขึน้ อําเภอทาศาลา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินนครศรธีรรมราช  
ลงวนัที่        พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 
                  กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ 
ประกวดราคาจางกอสราง ประกวดราคาจางกอสรางฝายน้ําลน บานหนับเภา หมูที ่๘ ตําบลทาขึน้ อําเภอทา
ศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช ณ บานหนบัเภา หมูที ่๘ ตําบลทาขึน้ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ดวย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี ้
                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด  
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กาํหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง  
                          ๑.๔     แบบหนงัสือคํ้าประกัน  
   

                                    (๑)   หลกัประกนัสัญญา  
   
   

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา 
                          ๑.๖     บทนิยาม  
                                    (๑)   ผูทีม่ีผลประโยชนรวมกนั  
                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม  
                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  
                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที ่๑  
                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที ่๒  
                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) 
   
   

                          ๑.๙     ใบปริมาณงานและราคา 
                          ๑.๑๐     แบบ กช.๓ 



                          ๑.๑๑     ราง TOR 
                                     .................................ฯลฯ................................. 
                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ  
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลกิกิจการ 
                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบยีบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมอีาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกนักบัผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วนั
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสคร้ังนี ้
                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสทิธิแ์ละความคุมกันเชนวานัน้ 

   

                          ๒.๑๐     ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกนักับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงนิไมนอยกวา ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ลานสามแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมเชื่อถือ 
                                   ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี ้
                                   (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 
"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กจิการรวมคาดงักลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวม
คามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณทีี่
กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลกัษณอักษรกาํหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปน
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดงักลาวมาพรอมการยืน่ขอเสนอ



ประกวดราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานัน้สามารถใชผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยืน่เสนอราคาได 
                                   ทั้งนี ้"กิจการรวมคาที่จดทะเบยีนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบยีนเปนนติิบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 
                          ๒.๑๑     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบยีนในระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
   
   
   

                 ๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ 

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ 
                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนติิบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรอืหางหุนสวนจํากัด ใหยืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบยีนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทัง้รับรองสําเนาถูกตอง  
                                           (ข)   บริษัทจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจํากดั ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีน
นิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชือ่กรรมการผูจดัการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชผูีถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบคุคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยืน่สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยืน่สําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิม่เติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 
   
   

                                   (๖)    บัญชีเอกสารสวนที ่๑ ทั้งหมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) 
                                           ทัง้นี ้เมื่อผูยืน่ขอเสนอดําเนนิการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ 



ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที ่๑ ตามแบบในขอ 
๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบญัชีเอกสารสวนที ่๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยืน่ขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทาํการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบคุคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานัน้ 

   

                                   (๒)    สําเนาหนังสอืรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอง 
                                   (๓)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย 
   
   

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที ่๒ ทัง้หมดที่ไดยืน่พรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                   ทั้งนี ้เมื่อผูยืน่ขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที ่๒ ครบถวน 
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) 
ใหโดยผูยืน่ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผูยืน่ขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจางภาครฐัดวย
อิเล็กทรอนกิสตามทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี ้โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตอง
กรอกขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทัง้หลักฐานแสดงตัวตนและทาํการยนืยนัตัวตนของผูยืน่ขอเสนอโดยไม
ตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ พรอม
จัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน 

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงนิบาทและเสนอราคาไดเพียงครัง้เดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถกูตอง ทัง้นี ้
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคดิราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอืน่ และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 
                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๙๐ วนั ต้ังแตวนัเสนอราคาโดย
ภายในกาํหนดยืนราคา ผูยืน่ขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 



                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอสรางแลวเสร็จไมเกนิ ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนงัสือแจงจาก กรม ใหเร่ิมทํางาน  
                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเลก็ทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนกิส 
                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนกิสในวนัที ่........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ  
                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๖     ผูยืน่ขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 
ถูกตอง และชดัเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยนัการเสนอราคา แลวจงึสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะดําเนนิการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยืน่ขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ 
๑.๖ (๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยืน่ขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอทีม่ีผลประโยชนรวมกันกับผูยืน่ขอเสนอราย
อ่ืน คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยืน่ขอเสนอ 
                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพจิารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชือ่วามกีารกระทําอนัเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั
รายชื่อผูยืน่ขอเสนอรายนัน้ออกจากการเปนผูยืน่ขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผู
ทิ้งงาน เวนแต กรม จะพิจารณาเหน็วาผูยืน่ขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของกรม 

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี ้
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงือ่นไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษมีูลคาเพิม่ และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 
                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด 

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได 
                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี



ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ของกรมบัญชกีลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th 

 
                 ๕.    หลักเกณฑและสิทธใินการพิจารณา 
                          ๕.๑     การพิจารณาผลการยืน่ขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสคร้ังนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา  
                          ๕.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ 
                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยืน่ขอเสนอ กรม จะพจิารณาจาก ราคา
รวม 
                          ๕.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลกัฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพจิารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใด
เสนอเอกสารทางเทคนิคหรอืรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียด
แตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช
สาระสําคัญและความแตกตางนัน้ ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการ
ผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพจิารณาผอนปรนการตัดสิทธผูิยื่นขอเสนอรายนัน้ 

                          ๕.๔     กรมสงวนสทิธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยืน่ขอเสนอโดยไมมีการผอนผนั ในกรณี
ดังตอไปนี ้
                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนัน้ในบัญชรีายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอเิล็กทรอนกิส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
ทางระบบจัดซือ้จัดจางดวยอเิล็กทรอนกิส ของกรม 

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนกิส
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยืน่ขอเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสหรือกรม มสิีทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิ
ที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดงักลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
                          ๕.๖     กรมทรงไวซึง่สทิธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทัง้นี ้เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ 
มิได รวมทัง้ กรมจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสและลงโทษผูยืน่ขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะ
เปนผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมเีหตุที่เชื่อถือไดวายืน่ขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเทจ็ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 



                               ในกรณทีี่ผูยืน่ขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนนิงานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือกรม จะใหผูยืน่ขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานทีท่ําใหเชื่อไดวาผูยืน่ขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธทิี่จะไมรับขอเสนอ
หรือไมรับราคาของผูยืน่ขอเสนอรายนั้น ทัง้นี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมสิีทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ 
จากกรม 

                          ๕.๗     กอนลงนามในสญัญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยืน่ขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยืน่
ขอเสนอรายอืน่ หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๖.     การทําสัญญาจางกอสราง 
                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 
๑.๓ หรือทาํขอตกลงเปนหนังสือกบักรม ภายใน ๗ วนั นับถัดจากวนัที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกนั
สัญญาเปนจาํนวนเงนิเทากบัรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ใหกรมยึดถือไวในขณะทํา
สัญญาโดยใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้  
                          ๖.๑     เงนิสด 

                          ๖.๒     เชค็หรือดราฟทที่ธนาคารเซน็สั่งจาย ซึง่เปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวนันั้นไมเกิน ๓ วันทาํการ 
                          ๖.๓     หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนงัสือคํ้าประกันอิเลก็ทรอนิกสตามวิธกีารที่กรมบัญชกีลางกําหนด 

                          ๖.๔     หนงัสือคํ้าประกนัของบริษัทเงินทุน หรือบริษทัเงินทนุหลกัทรพัยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงนิทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกนัตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย 
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนงัสือคํ้า
ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกนันี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบีย้ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนกิส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพนัตามสัญญาจางแลว 
                 ๗.    คาจางและการจายเงิน 

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใชจายทัง้ปวงแลว โดยถือ
ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จาํนวน ๒ งวด ดังนี ้
                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานถากถาง
และลมตนไมแลวเสร็จ และงานดินขุดดวยเครื่องจกัร พรอมขนยายแลวเสร็จ พรอมงานดินถมอัดแนนดวย



เครื่องจักร ๘๕% จากดนิขุดแลวเสร็จ กอสรางคียพืน้ฝาย,พื้นฝาย,คานรัดหินเรียง,กําแพงกันดนิ,ตอมอรับทางขาม
,และสันฝายแลวเสร็จ  ใหแลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วนั 
                          งวดที่ ๒ (งวดสุดทาย)  เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมด ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนงัสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอย 
                 ๘.    อัตราคาปรับ 

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนงัสือจะกาํหนด ดังนี ้
                          ๘.๑     กรณีที่ผูรับจางนาํงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอ่ืนทาํอีกทอดหนึง่โดยไมไดรับอนุญาตจาก
กรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดงักลาวเปนจํานวนรอยละ๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น 

                          ๘.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกาํหนดคาปรับ
เปนรายวนัเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง 
                 ๙.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
ไมนอยกวา     ๒ ป  นับถัดจากวนัที่กรมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน  ๗  วัน นับถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชาํรุดบกพรอง 
 
 
                 ๑๐.    ขอสงวนสทิธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ 

                          ๑๐.๑   เงินคาจางสาํหรบังานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงนิงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงนิคากอสรางจากเงนิ
งบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

                          ๑๐.๒   เมือ่กรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจาก
ตางประเทศ และของนัน้ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางทีม่ีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาว ีดังนี ้
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 
วัน นับต้ังแตวนัที่ผูรับจางสัง่หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือทีม่ีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิง่ของนัน้ โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือ



ไทย ซึง่จะตองไดรับอนุญาตเชนนัน้กอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
                          ๑๐.๓   ผูยื่นขอเสนอซึง่กรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทาํสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กาํหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกนัการยืน่ขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกนั 
การยืน่ขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพจิารณาใหเปนผูทิง้
งาน ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
                          ๑๐.๔   กรมสงวนสทิธิ์ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนงัสือใหเปนไปตามความเห็นของสาํนักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสนี้ มีความขัดหรือแยงกนัผู
ยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวนิิจฉัยของกรม คําวนิจิฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม 

                          ๑๐.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจดัจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยืน่ขอเสนอจะเรียกรอง
คาเสียหายใดๆ จากกรมไมได 
                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ
ทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป 

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกนั หรือมีสวนไดเสียกบัผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขนัอยางเปนธรรมหรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอืน่ หรือเจาหนาทีใ่นการเสนอราคา หรือสอวากระทาํการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การทาํการจดัจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสยีหายแกกรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจดัจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 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.    มาตรฐานฝมือชาง 
                          เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูยืน่ขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก - หรือผูมวีุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ
ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๐ ของแต
ละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี ้
                          ๑๒.๑    ชางโยธา 
                 ๑๓.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลกัเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด 

                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยืน่ขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนาํมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับกรม ไวชัว่คราว 
  

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  
       พฤษภาคม ๒๕๖๒  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



( สําเนา ) 

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช  
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางประกวดราคาจางกอสรางฝายน้ําลน บานหนับเภา หมูที ่๘ ตําบลทาขึ้น 

อําเภอทาศาลา จงัหวัดนครศรีธรรมราช ดวยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (e-bidding)  
 
                 กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง
ประกวดราคาจางกอสรางฝายน้าํลน บานหนับเภา หมูที ่๘ ตําบลทาขึน้ อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ดวยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงิน
ทั้งสิน้ ๒,๖๘๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สองลานหกแสนแปดหมื่นสองพนับาทถวน)  
                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยืน่ขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบชุื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ่งรวมถงึนิติบุคคลที่ผูทิง้งานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดาํเนนิงานในกจิการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายืน่ขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน 
โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส หรือไมเปนผูกระทําการอนัเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสคร้ังนี ้
                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยืน่
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกนัเชนวานัน้ 

                 ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกนักับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่รมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพฒันาที่ดินนครศรีธรรมราชเชื่อถือ 
                     ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี ้
                     (๑) กรณีทีก่ิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน



ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนาํผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได 
                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงือ่นไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคา
ไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลกัษณอักษรกาํหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึง่เปนผูรับผิดชอบหลัก
ในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลกัฐานดังกลาวมาพรอมการยืน่ขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส กิจการรวมคานัน้สามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยืน่ขอเสนอได 
                     ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กจิการรวมคาทีจ่ดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย 
                 ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิส (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวนัที่ 
........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนกิส ในราคาชดุละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนกิสและชําระเงินผานทางธนาคาร ต้ังแตวนัที ่........................ ถึงวันที ่
........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจดัซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลงัจาก
ชําระเงนิเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวนัเสนอราคา 
                ผูสนใจสามารถดรูายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th,www.ldd.go.th หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศพัทหมายเลข ๐-๗๕๓๗-๘๖๐๙ ในวนัและเวลาราชการ 
  
  
  ประกาศ ณ วนัที ่       พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
  

  
  
  
  
   

จําเริญ นาคคง  
(นายจาํเริญ นาคคง) 

ผูอํานวยการสถานพีัฒนาทีดิ่นนครศรีธรรมราช 
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน 

  
  



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

สําเนาถูกตอง  
  

วิจารณ ธานีรัตน  

(นายวิจารณ ธานีรัตน)  

 นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ  

 ประกาศขึ้นเว็บวนัที ่๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 โดย นายวิจารณ ธานีรัตน นักวชิาการเกษตรชํานาญการพิเศษ 

 
 
 
 
 


