
ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางขุดลอกสระเก็บนํ้า ความจุ ๒๐,๔๐๐ ลูกบาศกเมตร

พื้นที่ บานนาเวียง หมู ๕ ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) 

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางขุดลอกสระ

เก็บน้ํา ความจุ ๒๐,๔๐๐ ลูกบาศกเมตร พื้นที่ บานนาเวียง หมู ๕ ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ตามแบบเลขที่ ๐๘๑๕๙ น.  รหัสโครงการ ลป.๑๗๕๙

ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานสามแสนเจ็ด

หมื่นสามพันบาทถวน)

ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่อง

จากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

คลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมพัฒนาที่ดิน

โดยสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม

นอยกวา ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือ

หนวยงานเอกชนที่กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง เชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

                     (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160



ตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา

ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี

ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา

เสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอ

สรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได

ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.

ช. กําหนด

๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

(นายสุชาติ เหรียญทอง)

ผูอํานวยการสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
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หมายเหตุ ๑. ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ 

๒) ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีข่อรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

๒. การจัดซื้อจัดจางในครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัยญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไวตอเนื่อง เมื่อไดรับจัดสรร

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ จากสํานักงบประมาณ กรมพัฒนาที่ดิน แลวเทานั้น
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เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ๓/๒๕๖๒

การจางกอสรางขุดลอกสระเก็บนํ้า ความจุ ๒๐,๔๐๐ ลูกบาศกเมตร

พื้นที่ บานนาเวียง หมู ๕ ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง

ตามประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน

ลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอ

สรางขุดลอกสระเก็บน้ํา ความจุ ๒๐,๔๐๐ ลูกบาศกเมตร ณ บานนาเวียง หมู ๕ ตําบลทาผา อําเภอเกาะคา จังหวัด

ลําปาง ตามแบบเลขที่ ๐๘๑๕๙ น.  รหัสโครงการ ลป.๑๗๕๙ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนํา

และขอกําหนดดังตอไปนี้

๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

๑.๓ สัญญาจางกอสราง

๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน

(๑) หลักประกันสัญญา

๑.๕ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ รางขอบเขตงานบานนาเวียง

๑.๑๐ ชี้แจงโครงการสระเก็บน้ําบานนาเวียง

๑.๑๑ สูตรคํานวณราคางานสระเก็บน้ําบานนาเวียง

๑.๑๒ แบงงวดงานบานนาเวียง

๑.๑๓ ใบเสนอราคา กช.

๑.๑๔ ใบเสนอราคา กช.๑

๑.๑๕ ใบเสนอราคา กชช.๒

๑.๑๖ ใบเสนอราคา กช.๓

๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
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๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก สถานี

พัฒนาที่ดินลําปาง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง

ในวงเงินไมนอยกวา ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของ

รัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีส่ถานีพัฒนาที่ดินลําปาง เชื่อถือ

ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                                   (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด
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๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีราย

รับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด

๓.    หลักฐานการยื่นขอเสนอ

ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถาม)ี พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

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

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) 

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หากผู

รับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
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                                   (๓)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย

                                   (๔)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน 

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.    การเสนอราคา

๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒ 

พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัว

เลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษี

มูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ใหเริ่มทํางาน

๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให

ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ 

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน 

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
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๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะท่ี

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย

ช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอ

ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการ

กระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายทั้งปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สถานีพัฒนาที่ดิน

ลําปางจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

จะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขทีส่ถานีพัฒนาที่ดินลําปาง กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช

สาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิด

พลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

๕.๔ สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง สงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการ

ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
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                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่ม

เติมได สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม

เหมาะสมหรือไมถูกตอง

๕.๖ สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 

หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ

อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน

ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง เปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง

คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี

เหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ

นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือสถานี

พัฒนาที่ดินลําปาง จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง มี

สิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย

หรือคาเสียหายใดๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

๕.๗ กอนลงนามในสัญญา สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก

มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม

กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทําสัญญาจางกอสราง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหสถานีพัฒนา

ที่ดินลําปาง ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

๖.๑ เงินสด
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๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

๖.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

๗. คาจางและการจายเงิน

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง จะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ่ืน ๆ และคาใช

จายทั้งปวงแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๔ งวด ดังนี้

งวดท่ี ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง (รอยละสะสม ๑๕ ของปริมาณ

งานทั้งหมด)  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

๑.  งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไดปริมาณ จํานวน ๔,๘๐๐ ลูกบาศกเมตร

งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง (รอยละสะสม ๔๐ ของปริมาณ

งานทั้งหมด)  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

๑.  งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไดปริมาณเพิ่มอีก จํานวน ๘,๐๐๐ ลูกบาศกเมตร

รวมปริมาณงานดินขุดสะสม จํานวน ๑๒,๘๐๐ ลูกบาศกเมตร

งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๕ ของคาจาง (รอยละสะสม ๗๕ ของปริมาณ

งานทั้งหมด)  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

๑.  งานดินขุดดวยเครื่องจักร (พรอมขนยาย) ไดปริมาณเพิ่มอีก จํานวน ๓,๓๖๘ ลูกบาศกเมตร

รวมปริมาณงานดินขุดสะสม จํานวน ๑๖,๑๖๘ ลูกบาศกเมตร

๒.  งานดินถมบดอัดแนนดวยเครื่องจักร ๗๕ % (จากดินขุด) ไดปริมาณ จํานวน ๓,๐๗๘ ลูกบาศกเมตร

๓.  งานลูกรังบดอัดแนน ไดปริมาณ จํานวน ๔๓๐ ลูกบาศกเมตร

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง (รอยละสะสม ๑๐๐ ของ

ปริมาณงานทั้งหมด)  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

๑.  งานลูกรังบดอัดแนน ไดปริมาณเพิ่มอีก จํานวน ๕๐๐ ลูกบาศกเมตร รวมปริมาณงานลูกรังบดอัดแนน

สะสม ทั้งหมดแลวเสร็จ จํานวน ๙๓๐ ลูกบาศกเมตร

๒.  งานกอสราง ทอ P.V.C. Ø ๖ นิ้ว แลวเสร็จ จํานวน ๖ แหง

๓.  งานกอสรางปายโครงการฯ ทั้งหมดแลวเสร็จ รวมทั้งทําบริเวณกอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามที่กําหนดไวใน
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ขอ......................

ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย

หมายเหตุ โดยการเบิกจายเงินคาจางในแตละงวด เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางของผูวาจางไดทําการตรวจรับและ

ลงลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับแลว

๘. อัตราคาปรับ

คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้

๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจาง

ชวงนั้น

๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง

๙. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา ๒ ป นับถัดจากวันที่สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดัง

เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

๑๐. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

๑๐.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไดรับอนุมัติเงินคากอ

สรางจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๐.๒ เมื่อสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และได

ตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําส่ิงของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามา

จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได

ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา

ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได

                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

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

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง

จางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ 

หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น 

(ถาม)ี รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 

๑๐.๔ สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง สงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ

สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอ

เสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอ

เสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไมได

                                   (๑)    สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัด

สรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกสถานีพัฒนาที่ดิน

ลําปาง หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปรับราคาคางานกอสราง

การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้

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 หรือภายในระยะเวลาที่สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 

๑.๕

๑๒.    มาตรฐานฝมือชาง

เมื่อสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอ

สรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผู
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มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตรา

ไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

๑๒.๑ วิศวกรโครงการ ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน สาขาโยธา

๑๒.๒ ชางโยธา

๑๓. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

๑๔..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

สถานีพัฒนาที่ดินลําปาง สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอท่ีได

รับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑท่ีกําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง ไวชั่วคราว

กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินลําปาง

๗ ธันวาคม ๒๕๖๑
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