
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางคลองสงน้ํา คสล.ความยาว ๑,๖๐๘ เมตร บานปาเหียง หมู ๓ ต.ลําปางหลวง

อ.เกาะคา จ.ลําปาง ดวยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง มีความประสงค ประกวดราคาจางกอสรางคลองสงน้ํา 

คสล.ความยาว ๑,๖๐๘ เมตร บานปาเหียง หมู ๓ ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๙๙,๐๐๐.๐๐

บาท (หาลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

๑. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว

๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด

๖. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวง

เงินไมนอยกวา ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร

สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมพัฒนาที่ดินเชื่อถือ

ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

                     (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผล
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งานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)

๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชี

กลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกิน สาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๑ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ในระหวางวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภาย

หลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th , www.ldd.go.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๔-๒๖๙๕๖๙ ในวันและเวลาราชการ

ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถามมา

ยัง กรมพัฒนาที่ดิน ผานทางอีเมล lpg01@ldd.go.th ภายในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดยกรมพัฒนาที่ดินจะช้ี

แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th , www.ldd.go.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

ประกาศ ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(นายพิทโยธร ไวทยาวัฒน)

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

หมายเหตุ -  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ 

๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

              -  กรมพัฒนาที่ดินจะทําสัญญาตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากกรมพัฒนาที่ดิน และสงวน

สิทธิที่จะยกเลิกประกาศประกวดราคาเมื่อไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากกรมพัฒนาที่ดิน
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เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ๑/๒๕๖๐

ประกวดราคาจางกอสรางคลองสงน้ํา คสล.ความยาว ๑,๖๐๘ เมตร บานปาเหียง หมู ๓ ต.ลําปางหลวง

อ.เกาะคา จ.ลําปาง ดวยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส (e-bidding)

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน

ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอ

สรางคลองสงน้ํา คสล.ความยาว ๑,๖๐๘ เมตร บานปาเหียง หมู ๓ ต.ลําปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลําปาง ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ กอสรางคลองสงน้ํา คสล. ความยาว ๑,๖๐๘ เมตรบานปาเหียง หมู ๓ 

ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้

๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๑.๓ สัญญาจางทั่วไป

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

                                    (๑)   ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (ราย

ละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน 

และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)

๑.๙ ช้ีแจงโครงการกอสรางคลองสงน้ํา คสล.บานปาเหียง

ชี้แจงโครงการ (บานปาเหียง).pdf

๑.๑๐ บทนิยาม

บทนิยาม.pdf

๑.๑๑ บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

บัญชีเอกสารสวน ๑ _งานกอสราง.pdf

๑.๑๒ บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

บัญชีเอกสารสวน ๒ _งานกอสราง.pdf
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๑.๑๓ แบงงวดงานคลองสงน้ําบานปาเหียง

แบงงวดงาน ลป.๐๕๕๙ บานปาเหียง.pdf

๑.๑๔ แบบหนังสือค้ําประกันซอง

แบบหนังสือค้ําประกันซอง.pdf

๑.๑๕ แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา

แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา.pdf

๑.๑๖ ใบเสนอราคา กช.

ใบเสนอราคา กช..pdf

๑.๑๗ ใบเสนอราคา กช.๑

ใบเสนอราคา กช.๑.pdf

๑.๑๘ ใบเสนอราคา กชช.๒

ใบเสนอราคา กชช.๒.pdf

๑.๑๙ ใบเสนอราคา กช.๓

ใบเสนอราคา กช.๓.pdf

๑.๒๐ ใบเสนอราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส

ใบเสนอราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส _e-bidding.pdf

๑.๒๑ สูตรปรับราคาคลองสงน้ําบานปาเหียง

สูตรปรับราคาคลองสงน้ํา (บานปาเหียง).pdf

๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา

๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง

๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได

แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖

๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา

และหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด

ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ

บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สถานีพัฒนาที่ดินลําปางเชื่อถือ

ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้
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                                   (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะ

ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม 

"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคา

มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ

นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน

กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผู

รับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคา

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด

จาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส 

ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา 

ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี

                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถาม)ี และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น 

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
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ธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุ

ไวใน (๑) 

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถาม)ี

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถาม)ี

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี

                                   (๑)    หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจ ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่

มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)

                                   (๔)    บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๔.    การเสนอราคา

๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา

รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว 

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
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๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่

ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ในเอกสาร

ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอ

ราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วัน

ประกาศประกวดราคาหรือไม

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี

การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 

๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ 

จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และสถานีพัฒนาที่ดินลําปางจะพิจารณาลงโทษผูเสนอ

ราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ

ราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา

ดังกลาว 

๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา

                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

๕.    หลักประกันการเสนอราคา

ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๖๔,๙๕๐.๐๐ บาท (สองแสน

หกหมื่นส่ีพันเการอยหาสิบบาทถวน)

๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดัง

ระบุในขอ ๑.๔ (๑)

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอ

ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ

๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
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กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ

เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน 

๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ตามแบบตัวอยางหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ

เสนอราคา) กําหนดใหระบุชื่อผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอราคา

ในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกัน

การเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้ 

                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวางหลัก

ประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น

                          (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเสนอราคา ซึ่งตองวาง

หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับทาง

ราชการ

ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ สถานีพัฒนาที่ดินลําปางจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ํา

ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ 

ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดิน

ลําปางจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน

กรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอสถานีพัฒนาที่ดินลําปางเทานั้น 

๖.๓ สถานีพัฒนาที่ดินลําปางสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการ

ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้ง

หมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
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                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง 

สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สถานีพัฒนาที่ดินลําปางมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไม

รับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

๖.๕ สถานีพัฒนาที่ดินลําปางทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ

ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจ

จะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถานีพัฒนาที่ดินลําปางเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสีย

หายใดๆ มิได รวมทั้งสถานีพัฒนาที่ดินลําปางจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอ

ราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการเสนอราคา

กระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา

แทน เปนตน 

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถานีพัฒนาที่ดินลําปางจะให ผู

เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง

อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถานีพัฒนาที่ดินลําปางมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไม

รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ 

ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๖

สถานีพัฒนาที่ดินลําปางมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และสถานีพัฒนาที่ดิน

ลําปางจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน 

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาดังกลาวได

๗. การทําสัญญาจาง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ กับสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปน

จํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหสถานีพัฒนาที่ดินลําปางยึดถือไวใน

ขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือ

กอนหนานั้น ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
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๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 

๑.๔ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน 

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม

แบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

๘. คาจางและการจายเงิน

สถานีพัฒนาที่ดินลําปางจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๕ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ๑. งานดินขุด

ดวยเครื่องจักร ไดปริมาณงาน จํานวน ๗๗๗ ลูกบาศกเมตร ๒. คลองสงน้ํา คสล. ๑.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๑๐๐ 

เมตร แลวเสร็จภายใน วัน ใหแลวเสร็จภายใน ๐ วัน

งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ๑. คลองสง

น้ํา คสล. ๑.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร จํานวน ๑๖๐ เมตร (ระยะคลองสงน้ํา คสล. รวม ๒๖๐ เมตร) แลวเสร็จภายใน วัน ให

แลวเสร็จภายใน ๐ วัน

งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ๑. คลองสง

น้ํา คสล. ๑.๐๐ x ๐.๘๐ เมตร แลวเสร็จ จํานวน ๘๒ เมตร.(ระยะคลองสงน้ํา คสล. รวม ๓๔๒ เมตร)๒. อาคารจาย

น้ํา จํานวน ๑ แหง ๓. อาคารแยกน้ํา จํานวน ๑ แหง แลวเสร็จภายใน วัน ใหแลวเสร็จภายใน ๐ วัน

งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ๑. คลองสง

น้ํา คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร จํานวน ๖๑๐ เมตร๒. อาคารจายน้ํา จํานวน ๘ แหง ๓. อาคารแยกน้ํา จํานวน ๑ แหง

๔. อาคารรางฝาปด จํานวน ๑ แหง๕. อาคารทางขาม จํานวน ๑ แหง แลวเสร็จภายใน วัน ใหแลวเสร็จภายใน ๐ วัน

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

๑. คลองสงน้ํา คสล. ๐.๖๐ x ๐.๖๐ เมตร แลวเสร็จ จํานวน ๖๒๘ เมตร

(ระยะคลองสงน้ํา คสล. รวม ๑,๒๓๘ เมตร)

๒. งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรเบา จํานวน ๓๔๕ ลูกบาศกเมตร

๓. งานกอสรางพรอมติดตั้งปายโครงการฯ ทั้งหมดแลวเสร็จ รวมทั้งทําบริเวณกอสรางใหสะอาด

เรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ           .

๙. อัตราคาปรับ

คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอ

วัน
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๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ 

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย

กวา ๒ เดือน นับถัดจากวันที่สถานีพัฒนาที่ดินลําปางไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให

ใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถานีพัฒนาที่ดินลําปางไดรับอนุมัติเงินคากอ

สรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลวเทานั้น 

ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๕,๒๙๙,๐๐๐.๐๐

บาท (หาลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน)

๑๑.๒ เมื่อสถานีพัฒนาที่ดินลําปางไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลง

จางตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตาง

ประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการ

สงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย 

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นท่ีมิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

                                   (๓)    ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินลําปางไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง

ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สถานีพัฒนาที่ดินลําปางจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือ

เรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) 

รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

๑๑.๔ สถานีพัฒนาที่ดินลําปางสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถาม)ี

๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง

การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
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ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีส่ถานีพัฒนาที่ดินลําปางไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 

๑.๕

๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง

เมื่อสถานีพัฒนาที่ดินลําปางไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอ

สรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูมี

วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา

ไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

๑๓.๑ ชางสํารวจ

๑๓.๒ ชางโยธา

๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได

กําหนดไวโดยเครงครัด

กรมพัฒนาที่ดิน

๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

โครงการงานพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน

กอสรางคลองสงน้ํา คสล. ความยาว 1,608 เมตร บานปาเหียง หมู 3  

ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

1. ความเปนมา

การทําการเกษตรในประเทศไทย สวนใหญตองอาศัยพึ่งพาธรรมชาติและมีความเส่ียงตอการแปร

ปรวนของดินฟาอากาศ เชน ประสบภาวะฝนแลง น้ําทวม อันเปนเหตุการณอยูเหนือการควบคุมหรือปองกันได

ดังนั้น จะเห็นไดวาปจจุบันไดมีการจัดทําโครงการตางๆ ขึ้นมาจํานวนมากเพื่อแกไขปญหาและบรรเทาความเดือดรอน

ของเกษตรกร แตปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นปรากฏใหเปนอยูตลอดทุกป การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก โดยการกอสราง

แหลงน้ําในรูปแบบตางๆ ทั้งในพื้นที่สาธารณะ ซึ่งชุมชนในพื้นที่สามารถใชประโยชนรวมกัน เชน ฝาย อางเก็บน้ํา

บอน้ํา สระน้ํา ระบบสงน้ําในไรนา และปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อเปนแหลงผลิตของชุมชน เปนตน และใน

พื้นที่สวนบุคคล ตลอดจนการกอสรางแหลงน้ําในไรนาในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกร จะชวยแกไขปญหาและ
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บรรเทาความเดือดรอนของเกษตรกร ใหมีน้ําเพื่อประกอบอาชีพทําการเกษตรในพื้นที่ซึ่งไมมีโครงการชลประทาน

ขนาดใหญ หรือขนาดกลาง หรือในพื้นที่ที่มีฝนตกนอยกวาปกติ ดวยเหตุผลดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองมี

การอนุรักษน้ํา รักษาความชุมชื้นในดิน เก็บกักน้ําโดยการพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตรใหมีแหลงน้ําใหเกษตรกรไดมี

น้ําใชอยางทั่วถึงมากขึ้น เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน มีแหลงกักเก็บน้ําไวใช มีการบริหารจัดการ การใชน้ํา

โดยกลุมเกษตรกรผูใชน้ําหรือองคการบริหารสวนทองถิ่น เพื่อบํารุงรักษาใหใชประโยชนไดยาวนาน ใหการใชแหลง

น้ําเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนสูงสุด อันจะกอใหเกิดประโยชนตอเกษตรกรคุมคาในการลงทุนมากที่สุด

2.  วัตถุประสงค

เพื่อพัฒนาแหลงน้ําในพื้นที่สาธารณะใหสามารถกักเก็บน้ํา และนําไปใชประโยชน รักษาความชุมช่ืน

ในดินเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใชที่ดินและน้ํา แกไขปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร

3.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา

                    3.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส

                    3.2  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ

                    3.3  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/ ณ

วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม

                    3.4  ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น

ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น

                    3.5  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกับงานที่ประมูล

จางดวยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 2,500,000.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง

กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน

ที่กรมเชื่อถือ (ใหแนบหนังสือรับรองผลงาน กรณีคูสัญญาเปนหนวยงานเอกชนใหแนบสัญญาจางและใบรับรองการ

ชําระภาษีเพื่อประกอบการพิจารณา)

                    3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

                    3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส  (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

                    3.8  คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไมเกิน

สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

4  แบบรูปรายการละเอียด
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ผูวาจางมีความประสงคใหผูรับจางทําการ แนบหนังสือรับรองผลงาน กรณีคูสัญญาเปนหนวยงาน

เอกชนใหแนบสัญญาจางและใบรับรองการชําระภา กอสรางคลองสงน้ํา คสล. ความยาว 1,608 เมตรบานปาเหียง 

หมู 3  ตําบลลําปางหลวง อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ตามแบบเลขที่ 01159 ย.   รหัสโครงการ

ลป.0559    .        

ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสราง ตามแบบและขนาดที่ทาง

ราชการกําหนดติดตั้ง ณ บริเวณสถานที่กอสรางตามตําแหนงที่คณะกรรมการตรวจการจาง กําหนดใหจํานวน    1 

แหง โดยมีรายละเอียดในแผนปาย ดังนี้

                   (1) ช่ือหนวยงานเจาของโครงการ สถานที่ติดตอ และหมายเลขโทรศัพทพรอมดวงตราหนวยงานเจา

ของโครงการ

                   (2) ประเภทและชนิดของสิ่งกอสราง

                   (3) ปริมาณงานกอสราง

                   (4) ช่ือ ที่อยูผูรับจาง พรอมหมายเลขโทรศัพท

                   (5) ระยะเวลาเริ่มตนและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ

                   (6) วงเงินคาจาง

                   (7) ช่ือเจาหนาที่ของสวนราชการผูควบคุมงานพรอมหมายเลขโทรศัพท

                   (8) ช่ือเจาหนาที่ของผูรับจาง ผูควบคุมงาน พรอมหมายเลขโทรศัพท

                   (9) ขอความบนแผนปายวา “กําลังกอสรางดวยเงินภาษีอากรของประชาชน”

คาใชจายในการนี้เปนของผูรับจางโดยใหคิดรวมอยูในคาดําเนินการของสัญญานี้

บรรดาสิ่งของและหรือทรัพยสินที่เกิดขึ้นหรือไดมาจากการทํางานตามสัญญานี้ อาทิเชน ดิน กอนหิน 

ตนไม ฯลฯ เปนทรัพยสินของทางราชการ ผูรับจางจะตองนําไปไวตามสถานที่ที่คณะกรรมการตรวจการจางกําหนดให 

คาใชจายในการนี้เปนของผูรับจาง โดยใหคิดรวมในคาจางของสัญญาเปนทรัพยสินของทางราชการ

5.  ระยะเวลาดําเนินการ

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2560

6.  ระยะเวลาสงมอบงาน

ภายใน 120 วัน  (     หนึ่งรอยยี่สิบวัน        )  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง

ในวันทําสัญญาจาง ผูรับจางจะตองจัดสงแผนการปฏิบัติงานใหผูวาจาง ดังนี้

                   1. แผนการปฏิบัติงานอยางละเอียด

                   2. แผนบุคลากรที่ใชการปฏิบัติงาน

                   3. แผนจํานวนเครื่องจักรที่ใชในการปฏิบัติงาน

7.  วงเงินในการจัดหาและการเบิกจาย

วงเงินในการจัดหาครั้งนี้จากงบประมาณประจําป พ.ศ. 2560

ราคากลางงานกอสราง 5,299,000.- บาท  (        หาลานสองแสนเกาหมื่นเกาพันบาทถวน       )การเบิก

จายเงินคาจางแบงออกเปน 5 งวด ดังนี้
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งวดที่ 1 เบิกจายในอัตรารอยละ 5 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 10% ดังนี้

1. งานดินขุดดวยเครื่องจักร ไดปริมาณงาน จํานวน   777   ลูกบาศกเมตร

2. คลองสงน้ํา คสล. 1.00 x 0.80 เมตร จํานวน  100 เมตร แลวเสร็จภายใน วัน

งวดที่ 2 เบิกจายในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  20%  ดังนี้

1. คลองสงน้ํา คสล. 1.00 x 0.80 เมตร จํานวน  160 เมตร (ระยะคลองสงน้ํา คสล. รวม 

  260  เมตร)  แลวเสร็จภายใน วัน

งวดที่ 3 เบิกจายในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 20% ดังนี้

                    1. คลองสงน้ํา คสล. 1.00 x 0.80 เมตร แลวเสร็จ จํานวน 82 เมตร.(ระยะคลองสงน้ํา คสล.          

รวม 342 เมตร)

                    2. อาคารจายน้ํา จํานวน    1    แหง

                    3. อาคารแยกน้ํา จํานวน    1     แหง แลวเสร็จภายใน วัน

งวดที่ 4 เบิกจายในอัตรารอยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  20%  ดังนี้

                    1. คลองสงน้ํา คสล. 0.60 x 0.60 เมตร จํานวน 610 เมตร

                    2. อาคารจายน้ํา จํานวน     8 แหง

                    3. อาคารแยกน้ํา จํานวน     1 แหง

                    4. อาคารรางฝาปด จํานวน    1 แหง

                    5. อาคารทางขาม จํานวน     1   แหง แลวเสร็จภายใน วัน

งวดที่ 5 เบิกจายในอัตรารอยละ 35 ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน  30%  ดังนี้

                    1. คลองสงน้ํา คสล. 0.60x0.60 เมตร แลวเสร็จ จํานวน    628   เมตร

                        (ระยะคลองสงน้ํา คสล. รวม     1,238   เมตร)

                   2. งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักรเบา จํานวน  345 ลูกบาศกเมตร

                   3. งานกอสรางพรอมติดตั้งปายโครงการฯ ทั้งหมดแลวเสร็จ รวมทั้งทําบริเวณกอสรางใหสะอาด

เรียบรอยตามที่กําหนดไวในขอ           .

หมายเหตุ ในแตละงาน สามารถเบิกขามงวดงานไดถาผูรับจางปฏิบัติงานกอสรางแลวเสร็จในอัตรารอยละที่

กําหนดในแตละงวดของปริมาณงานทั้งหมด

โดยการเบิกจายเงินคาจางในแตละงวด เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางของผูวาจางไดทําการตรวจรับและลง

ลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับแลว

8.  สถานที่ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสงขอเสนอแนะวิจารณหรือแสดงความคิดเห็น

สถานีพัฒนาที่ดิน ลําปาง เลขที่ 4 ตําบล เวียงตาล          . 

อําเภอ หางฉัตร จังหวัด ลําปาง                 .

โทรศัพท 054-269569                             .

โทรสาร 054-269570                                       .
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