


 

เอกสารสอบราคาจาง เลขที่.................... 
การจาง......................................................................................... 
ตามประกาศกรมพัฒนาที่ดิน   ลงวันที่......................................... 

___________________________ 

 กรมพัฒนาที่ดนิ โดย................................................................ ซ่ึงตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความประสงค
จะสอบราคาจางเหมากอสรางงานจัดระบบอนุรักษดนิและน้ํา   กจิกรรม   บอดักตะกอนดิน   และ  ทอระบายน้ํา 
เพื่อจัดทําระบบอนุรักษดนิและน้ําบนพืน้ทีลุ่ม  -  ดอน  ในพื้นที่  บานปากั้ง  หมูที่  5  ,  บานเดนยาว   หมูที่   6  
ตําบลทาแฝก  อําเภอทาปลา  จังหวดัอุตรดติถ   ตามรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี ้
 1. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา 
  1.1 แบบรูปรายการละเอยีด 
  1.2 แบบใบเสนอราคา 
  1.3 แบบสัญญาจาง 
  1.4 แบบหนังสือค้ําประกันสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั 
   2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
  1.6 แบบบัญชีเอกสาร 
   1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
   2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
  2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
      2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนติิบุคคล ผูประกอบอาชพีในการรับจางประเภททีท่างราชการตองการ
ตามประกาศสอบราคาจาง และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือหามติดตอหรือหามเขา
เสนอราคากับกรม 
     2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย 
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกนัเชนวานัน้ 
     2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วนัประกาศสอบ
ราคาจาง หรือไมเปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) 
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3. หลักฐานการเสนอราคา 

     ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพรอมกับซองใบเสนอราคาอยางนอย ดังนี ้
  สวนที่ 1 เอกสารแสดงคุณสมบัติ 
   (1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
         ก. หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  ใหยื่นสาํเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบคุคลปปจจุบัน  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจดัการผูมีอํานาจควบคุม   (ผูเสนอราคาจัดทํา)   พรอมรับรอง
สําเนาถกูตอง 
         ข. บริษทัจาํกัดหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบยีนนิติ
บุคคลหรือหนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการผูมีอํานาจควบคุม  (ผูเสนอราคาจัดทํา)   และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ   พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูคารวม ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย  ใหยื่นสําเนาหนังสือเดนิทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) 
  สวนที่ 2  เอกสารอื่น ๆ  
   (1) หนังสือมอบอํานาจ ซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน ทั้งผูมอบและผูรับมอบ ตองแนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน
พรอมลงชื่อรับรองสําเนาถูกตอง 
   (2) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
   (3) บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา 
 4. การยื่นซองสอบราคา 
  4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไข 
ใด ๆ  ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงินที่
เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตวัอักษร  โดยไมมีการขูดลบ  หรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตกเติม  แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคาพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวทุกแหง 
  4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น  คาขนสง  คาจดทะเบียน และคาใชจายอื่น ๆ ทั้งปวง จนกระทั่ง
สงมอบงานให ณ...................................................................................................................................... 
 ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา   90   วัน นับแตวันเปดซองสอบราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได 
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  4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามที่สอบราคาจางใหแลวเสร็จ ไมเกิน
.................. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
  4.4 กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ    
ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  4.5 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองสอบราคาที่ปดผนกึซองเรยีบรอย จาหนาซองถึง    “ประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา” โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่...................” 
ยื่นตอเจาหนาที่พัสดุ ณ..................................................................................................................................................
ในเวลาราชการ ระหวางวันที่..............................................ถึงวันที่.................................................. 
 เมื่อพนกาํหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลวจะไมรับซองสอบราคาและเอกสารใดเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด และ
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนนิการตรวจสอบคณุสมบัตขิองผูเสนอราคาแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอืน่ ณ วนัประกาศสอบราคาหรือไมและประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคดัเลอืก ณ ตูปดประกาศ...................................................................ภายในวันที.่.............................................. 
เวลา...............น หลังจากนัน้ คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาในวนัที่...................................... 
ตั้งแตเวลา..........................น. เปนตนไป ณ........................................................................ 
 5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา 
  5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ กรมจะพจิารณาตัดสินดวยราคารวม 
  5.2 หากผูเสนอราคารายใดมคีุณสมบัตไิมถูกตองตามขอ 2   หรือยืน่หลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของ
เอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น 
  5.3 กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้ 
   (1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา     หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของกรม 
   (2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดใน
ใบเสนอราคา 
   (3) เสนอรายละเอยีดแตกตางไปจากเงือ่นไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระ 
สําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
   (4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตกเติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว 
  5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรมมี
สิทธิ์ใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิ์ที่
จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
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  5.5 กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได 
และอาจพจิารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดย
ไมพจิารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคญั และใหถือวาการ 
ตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิไดรวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา
และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต  หรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาไดคณะกรรมการ  
เปดซองสอบราคาหรือกรมจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูเสนอราคาสามารถ
ดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ หากคําชีแ้จงไมเปนที่รับฟงไดกรมมีสิทธิ์ที่จะไมรับราคาของผูเสนอ
ราคารายนั้น 
 6. การทําสัญญาจาง 
  ผูชนะการสอบราคาจะตองทาํสัญญาจางตามแบบสัญญาดงัระบใุนขอ 1.3 กับกรมภายใน 7 วัน นับ
ถัดจากวนัที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงนิเทากับรอยละหาของราคาคาจางที่สอบราคาได 
ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสญัญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

 (1) เงินสด 
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม  โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา  หรือกอนหนานั้นไมเกิน  

3   วันทําการของทางราชการ 
(3) หนงัสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4  
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย (ตองจดทะเบยีนในการใชเปนหลักประกนัทีธ่นาคารแหงประเทศไทย

กอน) 
(5) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธรุกิจค้ําประกนั 
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย   ซ่ึงไดแจงชือ่เวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมให
ใชตามแบบหนังสือค้ําประกนัดังระบใุนขอ 1.4 
 หลักประกนันีจ้ะคืนใหโดยไมมีดอกเบีย้ภายใน  15  วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา  (ผูรับจาง) 
พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 
 7. คาจางและการจายเงิน 
  กรมจะจายเงนิคาจางตามสัญญาใหโดยแบงออกเปนงวด ๆ ดังนี้ 

งวดที ่1 เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ ……………....ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………..…ใหแลวเสร็จภายใน…………….วัน 
  งวดที ่2 เปนจาํนวนเงินในอตัรารอยละ ………………ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
……………………………………………………………………..…ใหแลวเสร็จภายใน……………วัน  
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  งวดสุดทาย  เปนจํานวนเงนิในอัตรารอยละ …….……ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน 
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรยีบรอย 
 8. อัตราคาปรับ 
  เมื่อครบกําหนดสงมอบงานตามสัญญาแลว ถายังไมสงมอบงานหรือสงมอบงานทั้งหมดไม
ถูกตอง หรือสงมอบงานไมครบจะตองถูกปรับเปนรายวนั ในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญา นับแตวนัถัด
จากวนัครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันทีไ่ดสงมอบงานถูกตองครบถวน 
  ในกรณีที่ไมสามารถสงมอบงานตามสัญญาได ผูวาจางมสิีทธิบอกเลิกสัญญา และจะปรับผูรับจาง
ตามอัตราขางตน รวมทั้งริบหลักประกนัสัญญา หรือจะดาํเนินการอยางใด ๆ ตามสัญญาก็ได 
 9. การรับประกันความชํารุด บกพรอง 
  ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบใุนขอ  1.3   จะตองรับประกนัความชํารุด
บกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 12  เดือน   นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดย 
ผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดมิภายใน 7 วนั นบัถัดจากวนัที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 
 10. ขอสงวนสทิธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ  
  10.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป เงินกูจาก.....-............. 
และเงินชวยเหลือจาก.......-.......... 
  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคากอสราง จากงบประมาณประจําป 
2554   เงินกูจาก.......-.......และเงินชวยเหลือจาก.......-.......แลวเทานั้น 
  10.2  เมือ่กรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามสอบราคาจางแลว 
ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทาง
เรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดนิอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาดวยการสงเสริมการพาณิชย
นาวี ดังนี ้
   (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวี  ภายใน  7  วนั  นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศเวนแตเปนของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทกุโดยเรืออ่ืนได    

(2) จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกเรือไทยหรือเรือที่มสิีทธิ์เชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวใีหบรรทุกสิ่งของ
นั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืนหรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 
   (3) ในกรณีทีไ่มปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาว ี
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  10.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคดัเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาทีท่างราชการ
กําหนดดงัระบใุนขอ 6 กรมจะริบหลักประกนัซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกนัซองทนัที และอาจพจิารณา 
เรียกรองใหชดใชความเสยีหายอื่น (ถามี) รวมท้ัง จะพจิารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบยีบของทางราชการ 
  10.4 กรมสงวนสิทธิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสญัญาใหเปนไปตามความ 
เห็นของสํานักงานอัยการสงูสุด (ถามี) 
       11.   มาตรฐานฝมือชาง 
                              เมื่อกรมฯ  คดัเลือกผูเสนอราคารายใด   ใหเปนผูรับจาง   และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนีแ้ลว 
ผูเสนอราคาจะตอง    ตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว    ผูเสนอราคาจะตองมีและใหผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจาก........................................................  หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได  ในอตัราไมต่ํากวารอยละ...............ของแตละสาขาชาง  แตจะตองมี
ชางจํานวนอยางนอย  1  คน  ในแตละสาขาชางดังตอไปนี ้

11.1 ................................................. 
11.2 ................................................. 

12.   การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบยีบ 
ในระหวางระยะเวลากอสราง  ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑทีก่ฎหมายและระเบียบไดกําหนดไว 

โดยเครงครัด 
13.  ในระหวางอายุสัญญา 
        หากผูรับจางมิไดลงมือทํางานและสถานีฯ   ไดมหีนังสือแจงใหเขาดาํเนินการและผูรับจางเพิกเฉย   

กรมฯ  จะบอกเลิกสัญญาและดําเนินการตามระเบียบของทางราชการตอไป 
   

 
       กรมพัฒนาที่ดิน 
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รายละเอียดแนบทายเอกสารสอบราคา 

ประกาศกรมพัฒนาทีด่ิน 
วันท่ี.................................................... 

.......................... 
  ดวย  กรมพัฒนาที่ดิน   โดย  สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ   มีความประสงคจะสอบราคาจางเหมา
กอสรางงานจดัระบบอนุรักษดินและน้ํา    เพื่อจัดทําระบบอนุรักษดนิและน้ําบนพืน้ทีลุ่ม  –    ดอน  ในพื้นที่   
บานปากั้ง  หมูที่  5 , บานเดนยาว  หมูที่ 6  ตําบลทาแฝก  อําเภอทาปลา   จังหวดัอุตรดิตถ    ตามแบบแปลนเลขที่  
พด. 8 อต. 1/ 2554  โดยมีรายละเอียดกิจกรรม   ดังนี ้
  1.  บอดักตะกอนดิน                                               จํานวน    43    แหง 
  2.  ทอระบายน้ํา (ชนิดเดีย่ว)  ขนาด        0.60 x 1.00  ม.    จํานวน     9   จุด 
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