
 

ประกาศจังหวัดสิงห�บุรี 
เรื่อง ประกวดราคาจ�างงานบรกิารรับถมท่ีดิน (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 
 
                 จังหวัดสิงห�บุรี โดย สํานักงานธนารักษ�พ้ืนท่ีสิงห�บุรี  มีความประสงค� ประกวดราคาจ�างงาน
บริการรับถมท่ีดิน (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

                 ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมีคุณสมบัติ ดังต;อไปนี้ 
                 ๑. เป=นนิติบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�างโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�
ดังกล;าว 

                 ๒. ไม;เป=นผู�ท่ีถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ท้ิงงานของทางราชการ และได�แจ�งเวียนช่ือแล�ว 

                 ๓. ไม;เป=นผู�มีผลประโยชน�ร;วมกันกับผู�ย่ืนข�อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�าย่ืนข�อเสนอให�แก; จังหวัด
สิงห�บุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม;เป=นผู�กระทําการอันเป=นการขัดขวางการแข;งขัน
ราคาอย;างเป=นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้ 
                 ๔. ไม�เป	นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เวนแต�รัฐบาลของ 
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช�นว�านั้น 

                 ๕. ผูเสนอราคาตองไม�เป	นผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาและ 
หามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

                 ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเป	นคู�สัญญาตองไม�อยู�ในฐานะเป	นผูไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                 ๗.บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเป	นคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส: (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส:
ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต:ศูนย:ขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

                 ๘. คู�สัญญาตองรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เวนแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกิน 
สามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป	นเงินสดก็ได 
 

                 กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: ในวันท่ี
..........กันยายน  2558  ต้ังแต�เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                 ผูสนใจสามารถซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ไดทาง
ระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส:และชําระเงินผ�านทางธนาคาร ในวันท่ี.........กันยายน  2558  ถึง
วันท่ี ..............กันยายน  2558  โดยดาวน:โหลดเอกสารทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส:               
ไดภายหลังจากชําระเงินเป	นท่ีเรียบรอยแลวก�อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดไดท่ี
เว็บไซต: http://www.treasury.go.th/pv_singburi/main.php?filename=index หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท:หมายเลข ๐-๓๖๕๐-๗๑๕๘ ในวันและเวลาราชการ 
  

  ประกาศ ณ วันท่ี       กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

                                                                           
 

(นายอรรษิษฐ:  สัมพันธรัตน:) 
รองผูว�าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 

ผูว�าราชการจังหวัดสิงห:บุรี 



 

เอกสารประกวดราคาจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

เลขท่ี ........................ 
ประกวดราคาจ�างงานบริการรับถมท่ีดิน (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� (e-bidding) 

ตามประกาศ จังหวัดสิงห�บุรี 
ลงวันท่ี       กันยายน  ๒๕๕๘ 

 

                  จังหวัดสิงห:บุรี โดยสํานักงานธนารักษ:พ้ืนท่ีสิงห:บุรี ซ่ึงต�อไปนี้เรียกว�า "จังหวัด" มีความประสงค:
จะ ประกวดราคาจางงานบริการรับถมท่ีดิน (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: 
(e-bidding) ณ ท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนท่ี สห.๑๔๔ ตําบลม�วงหมู� อําเภอเมืองสิงห:บุรี จังหวัด
สิงห:บุรี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังต�อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคา 

                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกําหนดไวในระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส: 
                          ๑.๓     แบบสัญญาจาง 

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน:ร�วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป	นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสาร 

                                    (๑)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ 

                          ๑.๗     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสรางตาม BOQ 
                                    รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก�อสรางตาม BOQ.pdf 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 

                          ๒.๑     ผูเสนอราคาตองเป	นผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง 

                          ๒.๒     ผูเสนอราคาตองไม�เป	นผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไม�เป	นผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป	นผูท้ิงงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 

                          ๒.๓     ผูเสนอราคาตองไม�เป	นผูมีผลประโยชน:ร�วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: หรือไม�เป	นผูกระทําการอันเป	นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป	น
ธรรมตามขอ ๑.๕ 

                          ๒.๔     ผูเสนอราคาตองไม�เป	นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึน
ศาลไทย เวนแต�รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช�นว�านั้น 
 
 

                                                                                                ๒.๕ ผูเสนอราคา… 
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                         ๒.๕     ผูเสนอราคาตองไม�เป	นผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด 

                          ๒.๖     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเป	นคู�สัญญาตองไม�อยู�ในฐานะเป	นผูไม�แสดงบัญชี
รายรับรายจ�าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                          ๒.๗     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเป	นคู�สัญญากับหน�วยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส: (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส: ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซต:ศูนย:ขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

                          ๒.๘     คู�สัญญาตองรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เวนแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้ง        
ซ่ึงมีมูลค�า ไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป	นเงินสดก็ได 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนข�อเสนอ 

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: โดยแยกเป	น ๒ ส�วน คือ 

                          ๓.๑    ส;วนท่ี ๑ อย;างน�อยต�องมีเอกสารดังต;อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเป	นนิติบุคคล 

                                           (ก)   หางหุนส�วนสามัญหรือหางหุนส�วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส�วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห:สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุน รายใหญ�พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเป	นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช�นิติบุคคล
ใหยื่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเป	นหุนส�วน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเป	นหุนส�วน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 

                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเป	นผูเสนอราคาร�วมกันในฐานะเป	นผูร�วมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขาร�วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร�วมคา และในกรณีท่ีผูเขาร�วมคาฝmายใด
เป	นบุคคลธรรมดา ท่ีมิใช�สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร�วมคาฝmายใดเป	นนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสาร ตามท่ีระบุไวใน (๑) 
                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย: พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค�าเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (๔.๓)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                           (๔.๔)   สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) 
                          ๓.๒    ส;วนท่ี ๒ อย;างน�อยต�องมีเอกสารดังต;อไปนี้ 
                                   (๑)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปoดอากรแสตมปpตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคา
มอบอํานาจ ใหบุคคลอ่ืนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: แทน 

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ 

                                   (๓)    บัญชีรายการจาง ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ: ค�าแรงงาน ภาษี
ประเภทต�างๆ รวมท้ังกําไรไวดวย 
 

                                                                                  (๔) บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒… 
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                                   (๔)    บัญชีเอกสารส�วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส:ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) 

                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส:ตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไม�มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส:หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไม�ตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเป	นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาต�อหน�วย และหรือต�อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง 
โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซ่ึงรวมค�าภาษีมูลค�าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค�าใชจ�ายท้ังปวงไวแลว 

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไม�นอยกว�า ๖๐ วัน นับแต�วันเสนอราคา 
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 
                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จไม�เกิน ๙๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 

                          ๔.๔     ก�อนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร�างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด 
ฯลฯ ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส:ท้ังหมดเสียก�อนท่ีจะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เง่ือนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส: 
                          ๔.๕     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส: ในวันท่ี ..........กันยายน 2558  ต้ังแต�เวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. 
                          เม่ือพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไม�รับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแต�ละรายว�า เป	นผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน:ร�วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตาม
ขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม� 
                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ก�อนหรือใน
ขณะท่ีมีการพิจารณาขอเสนอว�า มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเป	นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป	น
ธรรมตามขอ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว�ามีการกระทําอันเป	นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป	น
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเป	นผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกล�าวเป	นผูท้ิงงาน เวนแต�คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดว�าผูเสนอราคารายนั้นเป	นผูท่ีให
ความร�วมมือเป	นประโยชน:ต�อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป	นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล�าว 

                          ผูเสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป	นผูเสนอราคา เพราะเหตุเป	นผูเสนอราคา ท่ีมี
ผลประโยชน:ร�วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส: หรือเป	น ผูเสนอ
ราคาท่ีกระทําการอันเป	นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป	นธรรม อาจอุทธรณ:คําสั่งดังกล�าวต�อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต�วันท่ีไดรับแจงจากส�วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ:ของปลัดกระทรวงใหถือ
เป	นท่ีสุด 

                          ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ:และเห็นว�าการ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเป	นประโยชน:แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล�าวได 
                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: 
 

                                                                                          (๒)    ราคาท่ีเสนอ... 
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                                   (๒) ราคาท่ีเสนอจะตองเป	นราคาท่ีรวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถามี) รวม
ค�าใชจ�ายท้ังปวงไวดวยแลว 

                                   (๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพ่ือเขาสู�กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา 
ท่ีกําหนด 

                                   (๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา 

                                   (๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต: www.gprocurement.go.th 

                 ๕.  หลักประกันการเสนอราคา 

                          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: โดยใชหลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้
จํานวน ๒๗๕,๖๐๐.๐๐ บาท  (สองแสนเจ็ดหม่ืนหาพันหกรอยบาทถวน) 
                          ๕.๑  หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส:ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้า
ประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑) 
                          ๕.๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายใหแก�กรม โดยเป	นเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: หรือก�อนหนานั้นไม�เกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร 

                          ๕.๓  พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          กรณีท่ีผูเสนอราคานําเช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป	น
หลักประกันการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองส�งตนฉบับเอกสารดังกล�าวมาใหส�วนราชการตรวจสอบความ
ถูกตอง ในวันท่ี........กันยายน 2558   ต้ังแต�เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแต�ผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก 
จะคืนใหต�อเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเม่ือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไม�มีดอกเบ้ีย 

                 ๖.    หลักเกณฑ�และสิทธิในการพิจารณา 

                          ๖.๑  ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ: ราคาตํ่าสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม 

                          ๖.๒  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม�ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไม�ถูกตอง  หรือไม�ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไม�ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:จะไม�รับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต�เป	น
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ใน
ส�วนท่ีมิใช�สาระสําคัญ ท้ังนี้ เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว�าจะเป	นประโยชน:ต�อ จังหวัดเท�านั้น 

                          ๖.๓  จังหวัดสงวนสิทธิไม�พิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไม�มีการผ�อนผัน         
ในกรณีดังต�อไปนี้ 
                                   (๑)  ไม�ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส:ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส: หรือบัญชีรายชื่อผูซ้ือเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส:ทางระบบการจัดซ้ือจัดจางอิเล็กทรอนิกส:ของจังหวัด 
                                   (๒)  ไม�กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส:ของผูเสนอราคาอย�าง
หนึ่งอย�างใด หรือท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส: 
                                   (๓)  เสนอรายละเอียดแตกต�างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส:ท่ีเป	นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก�ผูเสนอราคารายอ่ืน 
 

                                                                                            ๖.๔  ในการตัดสิน 
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                          ๖.๔  ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:หรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ 
หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม�รับขอเสนอ ไม�รับราคา หรือไม�ทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกล�าวมีความเหมาะสมหรือไม�ถูกตอง 
 

                          ๖.๕  จังหวัดทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไม�รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:โดยไม�พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต�จะพิจารณา ท้ังนี้ เพ่ือประโยชน:
ของทางราชการเป	นสําคัญ และใหถือว�าการตัดสินของจังหวัดเป	นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค�าเสียหาย
ใดๆ มิได รวมท้ังจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:และลงโทษผูเสนอราคาเป	นผูท้ิงงาน 
ไม�ว�าจะเป	นผูเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไม�ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดว�าการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไม�สุจริต เช�น การเสนอเอกสารอันเป	นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน 
เป	นตน 

                                 ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว�า 
ไม�อาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:หรือจังหวัดจะให 
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทําใหเชื่อไดว�า ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกส:ใหเสร็จสมบูรณ: หากคําชี้แจงไม�เป	นท่ีรับฟ{งได จังหวัดมีสิทธิท่ีจะไม�รับขอเสนอหรือไม�รับราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น 

                          ๖.๖  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอว�า ผูเสนอราคา        
ท่ีมีสิทธิ ไดรับการคัดเลือกเป	นผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน:ร�วมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: หรือเป	นผูเสนอราคา ท่ีกระทําการอันเป	นการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป	นธรรม 
ตามขอ ๑.๕จังหวัดมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกรายดังกล�าวออก และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป	นผูท้ิงงาน 

                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว�าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาท่ีไดดําเนินการไปแลวจะเป	นประโยชน:แก�ทางราชการอย�างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกล�าวได 
                 ๗.     การทําสัญญาจ�าง 

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในขอ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป	นจํานวน
เงินเท�ากับรอยละ ๕ ของราคาค�าจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันอย�างหนึ่งอย�างใดดังต�อไปนี้ 
                          ๗.๑   เงินสด 

                          ๗.๒   เช็คท่ีธนาคารสั่งจ�ายใหแก�กรม โดยเป	นเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือก�อนหนานั้น 
ไม�เกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ 

                          ๗.๓   หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒) 
                          ๗.๔   หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห�งประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย:ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย:และประกอบ
ธุรกิจคํ้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย ซ่ึงไดแจงชื่อเวียนใหส�วนราชการต�าง ๆ ทราบแลว 
โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) 
 

                                                                                    ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย… 
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                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให โดยไม�มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส: (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว 

                 ๘.    ค;าจ�างและการจ;ายเงิน 

                          จังหวัดจะจ�ายเงินค�าจาง โดยแบ�งออกเป	น ๓ งวด ดังนี้ 
                          งวดท่ี ๑ เป	นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของค�าจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ถางปmา 
กําจัดวัชพืช ขุดตอ ปรับพ้ืนท่ี แลวเสร็จ ถมดินบดอัดแน�น ใหไดค�าระดับ -๒.๓๐ จาก BM +๐.๐๐ ม. หรือถม
ลึกเฉลี่ยจากดินเดิมประมาณ ๑.๒๐ ม. ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน 
                          งวดท่ี ๒ เป	นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖๐ ของค�าจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ถมดิน
บดอัดแน�น ใหไดค�าระดับ -๑.๑๐ จาก BM + ๐.๐๐ ม. หรอืถมความลึกเฉลี่ยจากดินเดิมประมาณ ๒.๔๐ ม. ให
แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
                          งวดสุดทาย เป	นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของค�าจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีจางใหสะอาดเรียบรอย 
                 ๙.    อัตราค;าปรับ 

                          ค�าปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของค�าจางตาม
สัญญาต�อวัน 

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพร;อง 

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ซ่ึงไดทําขอตกลงเป	นหนังสือ หรือทําสัญญาจาง 
ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแต�กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร�องของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม�นอยกว�า ๒ ป� นับถัดจากวันท่ีจังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ�อมแซมแกไข         
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพร�อง 

                 ๑๑.    ข�อสงวนสิทธิในการย่ืนข�อเสนอและอ่ืน ๆ 

                          ๑๑.๑   เงินค�าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินนอกงบประมาณประจําป� พ.ศ. 
๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดต�อเม่ือ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินค�าจางจากเงิน
นอกงบประมาณประจําป� พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพ่ิมเติม) แลวเท�านั้น 

                          ๑๑.๒   เม่ือจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเป	นผูรับจาง และไดตกลงจางตามท่ี
ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกส:แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจาง
ดังกล�าวเขามาจากต�างประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู� และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเป	นผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายว�าดวยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล�าวเขามาจากต�างประเทศ ต�อกรมเจาท�า 
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต�วันท่ีผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากต�างประเทศ เวนแต�เป	นของท่ีรัฐมนตรีว�าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได 
                                   (๒)    จัดการใหสิ่งของดังกล�าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช�นเดียวกับ
เรือไทย จากต�างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต�จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท�า ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อ่ืนท่ีมิใช�เรือไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเช�นนั้นก�อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป	นของท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไม�ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว�า
ดวยการส�งเสริมการพาณิชยนาวี 
                                                                                       ๑๑.๓   ผูเสนอราคา… 
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                          ๑๑.๓   ผูเสนอราคาซ่ึงจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไม�ไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ี
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
คํ้าประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณา
ใหเป	นผูท้ิงงาน ตามระเบียบของทางราชการ 

                          ๑๑.๔   จังหวัดสงวนสิทธิ์ท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เป	นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี) 

                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                          ในระหว�างระยะเวลาการจางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ:ท่ีกฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเคร�งครัด 
 
 
  

จังหวัดสิงห:บุรี 
         กันยายน ๒๕๕๘ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การเสนอแนะวิจารณ� หรือแสดงความคิดเห็น (ตั้งแต;วันท่ี 9 - 14 กันยายน 2558) 
 

ผูสนใจสามารถส�งขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ: เก่ียวกับงานนี้เป	นลายลักษณ:อักษรไดท่ี 
 1. ทางไปรษณีย:ตอบรับด�วนพิเศษ (EMS)  ส�งไปท่ี สํานักงานธนารักษ:พ้ืนท่ีสิงห:บุรี ศาลากลางจังหวัด
สิงห:บุรี (หลังเก�า) ชั้น 1 ถนนสิงห:บุรี-บางพาน ตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงห:บุรี จังหวัดสิงห:บุรี 16000 
 

 2. ทางเว็บไซต:โดยระบุชื่อผูแสดงความคิดเห็นไดท่ี  E-Mail Address : rtsin@treasury.go.th  
โดยสาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ: หรือมีความเห็น ตองเปoดเผยชื่อและท่ีอยู� หมายเลขโทรศัพท:ท่ี
สามารถติดต�อได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การแบ;งงวดงาน-งวดเงิน 

งานจางเหมาถมดิน เพ่ือเตรียมพ้ืนท่ีในการก�อสรางอาคารสํานักงานธนารักษ:พ้ืนท่ีสิงห:บุรี  
และอาคารพักอาศัยเจาหนาท่ี 

 
 

แบ�งงวดงานถมดินเป	น 3 งวด  ระยะเวลา 90 วัน 

งวดงานท่ี 1 
 - ถางปmา กําจัดวัชพืช ขุดตอ ปรับพ้ืนท่ี แลวเสร็จ 
 - ถมดินบดอัดแน�น ใหไดค�าระดับ  -2.30  จาก BM +0.00 ม.  
            หรือถมลึกเฉลี่ยจากดินเดิมประมาณ 1.20 ม. 
คิดเป	นรอยละ 30% ระยะเวลา 30 วัน นับจากลงนามในสัญญา 

 

งวดงานท่ี 2       

 - ถมดินบดอัดแน�น ใหไดค�าระดับ -1.10 จาก BM + 0.00 ม. 

 - หรือถมความลึกเฉลี่ยจากดินเดิมประมาณ 2.40 ม. 

คิดเป	นรอยละ 60% ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา 

 

งวดงานท่ี 3  

 - ถมดินบดอัดแน�น ใหไดค�าระดับ +0.00 จนแลวเสร็จ 

คิดเป	นรอยละ 100%  รวมระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


