ประกาศ จังหวัดเชียงราย
เรื่อง ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างสนามกีฬาระดับอาเภอ จังหวัดเชียงราย อาเภอเชียงของ
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จังหวัดเชียงรายโดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะ ประกวดราคา
จ้างก่อสร้างสนามกีฬาระดับอาเภอ จังหวัดเชียงราย อาเภอเชียงของ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของ
งานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น ๒๒,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(ยีส่ ิ บสองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็ นนิติบุคคล ผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว ซึ่งมี
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. ไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่ อแล้ว
๓. ไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ ความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๔. ไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สานักงาน
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ น
ผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๖. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๗. บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
กาหนดยืน่ ซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๖๓๒
ม.๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓) และกาหนดเสนอราคาใน
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็ นต้นไป

ผูส้ นใจติดต่อขอซื้ อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
๕,๐๐๐ บาท ได้ที่ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่ ๖๓๒ หมู่ ๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริ มกก
อ.เมือง จ.เชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓) ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.cots.go.th หรื อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๑๕๐๑๙๒ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นางสาวปราณปริ ยา พลเยีย่ ม)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย
ปฏิบตั ิราชการแทนผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย

เอกสาร ประกวดราคาจ้ าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๘
ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างสนามกีฬาระดับอาเภอ จังหวัดเชียงราย อาเภอเชียงของ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามประกาศ จังหวัดเชียงราย
ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘
......................................................
ตามประกาศจังหวัดเชียงรายโดยสานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย ซึ่ งต่อไปนี้
เรี ยกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาระดับอาเภอ จังหวัดเชียงราย อาเภอเชียงของ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ หมู่ที่ ๖ ตาบลครึ่ ง อาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีขอ้ แนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร ประกวดราคาจ้ าง ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรู ปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริ มาณงานและราคา
๑.๔ หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสื อค้ าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ สู ตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็ นการเปิ ดเผยเพื่อให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาได้รู้ขอ้ มูลได้เท่าเทียมกันและเพื่อให้
ประชาชนเข้าตรวจดูได้)

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ ประกวดราคา
จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๒.๕ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๒.๖ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๒.๗ บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
ในกรณี เป็ นนิ ติบุคคลจดทะเบียนร่ วมค้า (JOINT VENTURE) คูจ่ ดร่ วมค้าจะต้องมีผลงานก่อสร้าง
ประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาทโดยเป็ นผลงานที่เป็ น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนที่กรม
เชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐานแยกเป็ น ๒ ส่ วน คือ
๓.๑ ส่ วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ น้ ส่ วนสามัญหรื อห้างหุ น้ ส่ วนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(ข) บริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสื อบริ คณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุม และบัญชีผถู้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยนื่ สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ น้ ส่ วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาร่ วมกันในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยนื่
สาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยนื่ สาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อผูร้ ่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคลให้ยนื่ เอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบภาษีมูลค่าเพิ่ม
(๕) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยนื่ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่ วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ โดยต้องลงนาม พร้อม
ประทับตรา(ถ้ามี)
(๒) หนังสื อมอบอานาจซึ่งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณี ที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซองตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสื อรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรื อใบแจ้งปริ มาณงาน)
(๖) แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๖) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องยืน่ ข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ ี โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
ให้ชดั เจน
๔.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริ มาณวัสดุในบัญชี รายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องกาหนดยืนราคาไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุ ดท้าย โดย
ภายในกาหนดยืนราคาผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็ จไม่
เกิน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรื อวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากกรมให้เริ่ มทางาน

๔.๕ ก่อนยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่ างสัญญา แบบรู ป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถว้ นและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสี ยก่อนที่จะตกลงยืน่
ข้อเสนอ ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องยืน่ เอกสาร ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้า
ซองถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาระดับอาเภอ จังหวัดเชียงราย อาเภอเชียงของ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า "เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๔/๒๕๕๘" ยืน่ ต่อคณะกรรมการ ประกวดราคา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น. ณ สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย เลขที่
๖๓๒ ม.๓ ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริ มกก อ.เมือง จ.เชียงราย (ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น ๓)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายืน่ เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการ ประกวดราคา จะดาเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์
ร่ วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วัน
ประกาศ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ ๓.๒ และ
แจ้งผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับ หรื อวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรื อในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า มีผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผา่ นการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอ
ราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อ
เป็ นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเป็ นผูป้ ระสงค์จะ
เสนอราคาที่ไม่ผา่ นคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จดั หาพัสดุ
ภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่
จัดหาให้ถือเป็ นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ว่า กระบวนการเสนอราคาจ้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็ จภายในเวลาที่กาหนดไว้คณะกรรมการ
ประกวดราคา จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู ้ ทนผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาพบปะหรื อติดต่อสื่ อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนิ นกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่คา้ งอยูภ่ ายในเวลาของ
การเสนอราคาที่ยงั เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ตอ้ งสิ้ นสุ ดกระบวนการเสนอราคาภายในวัน
เดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคา เห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็ จได้โดยง่าย หรื อ

ข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนด
วัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่ มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคาทุกรายที่อยูใ่ นสถานที่
นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคา สงวนสิ ทธิ์ ในการตัดสิ นใจดาเนิ นการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคา ฯ เพื่อให้การประกวดราคา ฯ เกิดประโยชน์สูงสุ ดต่อทางราชการ
๔.๗ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องปฏิบตั ิดงั นี้
(๑) ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสื อแสดงเงื่อนไขการซื้ อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยนื่ มาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิ ค
(๒) ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่ มต้น
ที่ ๒๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็ นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
ด้วยแล้ว
(๔) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ ระบบ
(๖) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาหรื อผูแ้ ทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอใน
การประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องต่ากว่าราคาสู งสุ ดในการประกวดราคา ฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาทจากราคาสู งสุ ดในการประกวดราคาฯ
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่นอ้ ยกว่า ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุ ดท้ายที่
เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผูม้ ีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา ฯ เสร็ จสิ้ นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยนื ยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุ ด
(๘) ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริ การ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. เป็ น
ต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยืน่ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน ๑,๒๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแต่วนั ยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ยนื่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรื อก่อนหน้า
นั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้ง
เวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผปู ้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายที่คดั เลือกไว้ซ่ ึ งเสนอราคาต่าสุ ดจะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อเมื่อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่วา่ กรณี ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์ และสิ ทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการ ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์น้ ี กรมจะพิจารณาตัดสิ นด้วย ราคารวม
๖.๒ หากผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรื อยืน่ หลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้องหรื อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรื อยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็ น
ข้อผิดพลาดหรื อผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรื อผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณี ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อกรมเท่านั้น
๖.๓ กรมสงวนสิ ทธิ์ ไม่พิจารณาราคาของผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผรู้ ับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็ นสาระสาคัญ หรื อมีผลทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิ นการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรื อในการทา
สัญญา คณะกรรมการ ประกวดราคาหรื อกรม มีสิทธิ ให้ผเู ้ สนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริ ง สภาพ ฐานะ หรื อข้อเท็จจริ ง
อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาหรื อไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรื อไม่ถูกต้อง
๖.๕ กรมทรงไว้ซ่ ึงสิ ทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุ ด หรื อราคาหนึ่งราคาใด หรื อราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสิ นของกรมเป็ นเด็ดขาด ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาหรื อผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และ
ลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาเป็ นผูท้ ิ้งงาน ไม่วา่ จะเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม หากมีเหตุ
ที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรื อ

นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็ นต้น
ในกรณี ที่ผมู้ ีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุ ด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้วา่ ไม่อาจดาเนิ นงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรื อกรมจะให้ผมู ้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทา
ให้เชื่อได้วา่ ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็ จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็ นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิ ที่จะไม่รับราคาของผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์วา่ ผู ้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็ นผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาราย
อื่นหรื อเป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูม้ ีสิทธิ เสนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็ นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรมมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาดังกล่าว และ
กรมจะพิจารณาลงโทษผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
๗. การทาสั ญญาจ้ าง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผูร้ ับจ้าง)จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับกรมภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง (เมื่อได้รับการอนุญาตให้ใช้พ้นื ที่จากสานักงาน
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วเท่านั้น) และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็ นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็ นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรื อก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทา
การของทางราชการ
๗.๓ หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสื อค้ าประกันของบริ ษทั เงินทุน หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุ โลมให้ใช้ตามแบบหนังสื อค้ าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้าง
แล้ว

๘. ค่ าจ้ างและการจ่ ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็ น ๒๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เตรี ยม
พื้นที่ ปั กผังปรับพื้นที่บดอัดดินเดิม สนามฟุตบอลพร้อมลู่วงิ่ ดินแล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ทาราง
ระบายน้ าขอบลู่ ในสนามฟุตบอล งานลู่วงิ่ ดินลานกรี ฑาแล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งานพื้น
สนามฟุตบอล ปรับระดับดินผสมปุ๋ ยหนา ๑๐ ซม. งานเทปรับระดับทรายหยาบสนามฟุตบอลหนา ๕ ซม. แล้วเสร็ จ
ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๔ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๗๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ปลูก
หญ้านวลน้อยและก่อสร้างสนามฟุตบอลพร้อมลู่วงิ่ ดินส่ วนที่เหลือแล้วเสร็ จตามแบบรู ปรายการ เก็บรายละเอียด
และทาความสะอาดสนามฟุตบอลพร้อมลู่วงิ่ ดินและบริ เวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรี ยบร้อย ให้แล้วเสร็ จภายใน
๕๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
จัดเตรี ยมพื้นที่ปักผังปรับพื้นพร้อมบดอัดดินเดิมอัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๒๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งาน
เสาเข็ม งานเทคอนกรี ตฐานราก อัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งานเท
คอนกรี ต คานคอดิน พื้นชั้นล่าง เสารับคาน ที่ระดับ +๓.๖๐ เมตร งานฝังท่อระบบ ท่อโสโครก ท่อน้ าทิ้งห้องน้ า
อัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เทคานรับ
พื้นที่นงั่ ขั้นอัฒจันทร์ เทพื้นที่นงั่ ขั้น อัฒจันทร์ แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เทเสารับ
โครงหลังคาอัฒจันทร์ ติดตั้งโครงหลัง คามุงหลังคา อัฒจันทร์ แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งานก่อ
อิฐอัฒจันทร์ งานฉาบปูน งานเดินท่อระบบไฟฟ้ าและเดินท่อน้ าดีห้องน้ า อัฒจันทร์ แล้วเเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน
๕๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งานร้อย
สายไฟฟ้ า งานฝ้ าเพดาน งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง งานติดตั้งผนังห้องน้ าสาเร็ จรรู ป งานทาสี อัฒจันทร์ แล้วเสร็ จ ให้
แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๑๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งาน
ติดตั้งอุปกรณ์ดวงโคม งานติดตั้งสุ ขภัณฑ์ห้องน้ า งานติดตั้งระบบไฟฟ้ าและทาการก่อสร้างอัฒจันทร์ ส่วนที่เหลือ
แล้วเสร็ จ พร้อมเก็บรายละเอียดและทาความสะอาดอัฒจันทร์ และบริ เวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรี ยบร้อย ให้แล้ว
เสร็ จภายใน ๒๐ วัน

งวดที่ ๑๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
จัดเตรี ยมพื้นที่ ปั กผัง ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิม โรงยิมเอนกประสงค์ แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๒๐ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เสาเข็ม
เทคอนกรี ตฐานราก โรงยิมเอนกประสงค์ แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๕ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เท
คอนกรี ตคานคอดิน เสาชั้นล่าง งานฝังท่อระบบโสโครกและระบบน้ าทิ้งห้องน้ าโรงยิมเอนกประสงค์ แล้วเสร็ จ ให้
แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๖ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เทคอน
รี ตคาน พื้น เสา ที่ระดับ +๔.๕๕ และระดับ +๗.๙๕ โรงยิมเอนกประสงค์แล้วแสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๑๗ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งาน
โครงหลังคาเหล็กโรงยิมเอนกประสงค์ งานมุงหลังคา งานก่ออิฐผนังโรงยิมเอนกประสงค์ แล้วเสร็ จ งานเดินท่อ
ระบบไฟฟ้ า เดินท่อระบบน้ าดีหอ้ งน้ าโรงยิมเอนกประสงค์แล้วเสร็ จ งานฉาบปูนเรี ยบ โรงยิมเอนกประสงค์ แล้ว
เสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๑๘ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งานเท
คอนกรี ตพื้นลานกีฬา งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง โรงยิมเอนกประสงค์แล้วเสร็ จ งานฝ้ าเพดานโรงยิมแล้วเสร็ จ งาน
ร้อยสายไฟโรงยิมเอนกประสงค์ แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๑๙ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๗ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งาน
ประตู-หน้าต่างโรงยิมเอนกประสงค์แล้วเสร็ จ งานติดตั้งระบบไฟฟ้ าและอุปกรณ์ดวงโคมโรงยิมแล้วเสร็ จ งาน
ติดตั้งสุ ขภัณฑ์หอ้ งน้ าโรงยิมแล้วเสร็ จ ง งานทาสี โรงยิมเอนกประสงค์แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๒๐ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งานทา
พื้นผิวสนามพร้อมตีเส้นสนามฟุตซอล ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามตะกร้อ ๒ สนาม แล้วเสร็ จและ
ทาการก่อสร้างโรงยิมส่ วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็ จตามแบบรู ปรายการ เก็บรายละเอียดและทาความสะอาดโรงยิม
เอนกประสงค์และบริ เวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรี ยบร้อย ให้แล้วเสร็ จภายใน ๒๐ วัน
งวดที่ ๒๑ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
จัดเตรี ยมพื้นที่ ปั กผัง ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิม ลานกีฬาเอนกประสงค์แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒๒ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน งาน
โครงสร้างพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด ๓๐x๕๐ เมตร แล้วเสร็ จ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒๓ เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๖ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน ทาพื้นผิว
สนามตามแบบรู ปรายการและตีเส้นสนามฟุตซอล ๑ สนาม สนามวอลเลย์บอล ๑ สนาม สนามตะกร้อ ๒ สนาม
งานติดตั้งระบบไฟฟ้ าส่ องลานกีฬาเอนกประสงค์ ทาการก่อสร้างส่ วนที่ เหลือแล้วเสร็ จ เก็บรายละเอียดและทาความ
สะอาดลานกีฬาเอนกประสงค์ให้เรี ยบร้อย ให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน
งวดสุ ดท้าย เป็ นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓.๕ ของค่าจ้าง เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน
ทั้งหมดให้แล้วเสร็ จเรี ยบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรี ยบร้อย

๙. อัตราค่ าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุ ดบกพร่ อง
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ หรื อทาสัญญา
จ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุ ดบกพร่ องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผูร้ ับจ้างต้องรี บจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดงั เดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุ ดบกพร่ อง
๑๑. ข้ อสงวนสิ ทธิ์ในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๗
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ต่อเมื่อกรมได้รับอนุมตั ิเงินค่าก่อสร้างจาก เงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วและได้รับการอนุ ญาตให้ใช้พ้นื ที่การก่อสร้างจากสานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามกีฬาระดับอาเภอ จังหวัดเชี ยงราย อาเภอเชียงของ ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็ นเงิน
ทั้งสิ้ น ๒๒,๐๑๕,๐๐๐.๐๐ (ยีส่ ิ บสองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อกรมได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผูร้ ับจ้างจะต้องสั่งหรื อนาสิ่ งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรื อในเส้นทางที่มีเรื อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริ การรับขนได้
ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็ นผูร้ ับจ้างจะต้องปฏิบตั ิตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการพาณิ ชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรื อนาสิ่ งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่
วันที่ผรู ้ ับจ้างสั่งหรื อซื้ อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น
ให้บรรทุกโดยเรื ออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่มีสิทธิ เช่นเดียวกับเรื อไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุ ญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่ งของนั้นโดยเรื ออื่นที่มิใช่เรื อ
ไทย ซึ่ งจะต้องได้รับอนุ ญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรื ออื่น หรื อเป็ นของที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรื ออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตาม (๑) หรื อ (๒) ผูร้ ับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่ งเสริ มการ
พาณิ ชยนาวี
๑๑.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยนื่ เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อกรมฯ แล้ว
จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่ วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น กรมจะริ บ
หลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จดั หาทันที และอาจพิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหาย
อื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิง้ งานได้ หากมีพฤติกรรมเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม

๑๑.๔ ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาซึ่งกรม ได้คดั เลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากผูอ้ อกหนังสื อค้ าประกันซองทันที และอาจ
พิจารณาเรี ยกร้องให้ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิม่ เติมเงื่อนไขหรื อข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็ นไปตามความเห็น
ของสานักงานอัยการสู งสุ ด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่ างานก่อสร้ าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสู ตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๗ จะนามาใช้ในกรณี ที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรื อเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สู ตรและวิธีคานวณที่ใช้กบั สัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ อง การพิจารณาช่วยเหลือผูป้ ระกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสื อสานักเลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๓๒
สู ตรการปรับราคา (สู ตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็ จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรื อภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝี มือช่ าง
เมื่อกรมได้คดั เลือกผูม้ ีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็ นผูร้ ับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบตั ิงานก่อสร้างดังกล่าวผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผมู้ ี
วุฒิบตั รระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรื อเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง จานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๑๓.๑ ช่างก่อสร้าง
๑๓.๒ ช่างไฟฟ้ า
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผูร้ ับจ้างพึงปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้
โดยเคร่ งครัด
หมายเหตุ
ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคา
ผูม้ ีสิทธิ เสนอราคา หมายถึง ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
ให้เป็ นผูม้ ีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การนับระยะเวลาค้ าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จดั หาพัสดุนบั เป็ น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วนั ยืน่ ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุ ดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่ องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วนั ถัดจากวันยืนยันราคาสุ ดท้าย จนถึงวันสิ้ นสุ ดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยืน่ ซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ กาหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และ
กาหนดยืนราคา ๑๒๐ วัน นับแต่วนั ยืนยันราคาสุ ดท้าย การนับระยะเวลาค้ าประกันซองคือ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และนับต่อเนื่ องในช่วงที่สองให้เริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ ๒๔ กรกฎาคม
๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ (รวม ๑๒๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคา
ขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หาก
คานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็ นหน่วยนับนั้น โดยไม่ตอ้ งมีเศษของแต่ละหน่วยนับ
เพื่อความชัดเจน และป้ องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณี ราคาสู งสุ ดของการ
ประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคา
ขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท
คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้ง
ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสู งสุ ดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘
บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเ้ สนอราคา
สามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสู งกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณี กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum
Bid) ไม่นอ้ ยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาทผูเ้ สนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้
และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุ ดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณี
การจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้
หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ดังกล่าวข้างต้นได้
ตามประกาศจังหวัดเชียงราย
๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘

รายละเอียดขอบเขตของงาน(TERMS OF REFERENCE:TOR)
รายการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
1. ความเป็นมา
นโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ด้านการกีฬาและนันทนาการข้อ 3.6.1
เสริมสร้างโอกาสให้ ประชาชนทุกกลุ่มออกกาลังกายและเล่นกีฬา โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ เอกชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนากีฬาจัดหาสถานที่ จัดกิจ
กิจกรรมการออกกาลังกายและเล่นกีฬาอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมให้เยาวชนมีความสนใจในการกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ และข้อ 3.6.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านกีฬา โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองท้องถิ่นมีบทบาทและส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการด้านการกีฬา จัดกิจกรรมและสถานกีฬา รวมทั้งจัดสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บ้านและชุมชน
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบให้กรมพลศึกษารับผิดชอบในการศึกษา สารวจและประสานงานกับ
อาเภอและตาบลต่างๆที่ยังไม่มีสนามกีฬาทั่วประเทศกรมพลศึกษาได้สารวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า มีอาเภอทั้งหมด ๘๗๘
อาเภอที่ยังไม่สนามกีฬา ๖๙๐อาเภอ ตาบลทั้งหมด ๗,๒๕๕ ตาบล ที่ยังไม่มีสนามกีฬา 1,114 ตาบล โดยสนามกีฬา
อาเภอและตาบลที่มีอยู่แล้ว มีจานวนมากที่ยังไม่ได้มาตรฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมพลศึกษาได้รับงบประมาณ
1,080 ล้านบาท ให้ดาเนินการก่อสร้างสนามกีฬาระดับอาเภอจานวน 30 แห่งและสนามกีฬาระดับตาบลจานวน 30 แห่ง
โดยมีรายละเอียดดังนี้
สนามกีฬาระดับอาเภอประกอบด้วย
๑. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง ๘ ลู่วิ่ง(ลู่ดิน) ๑ สนาม
2. อัฒจันทร์คอนกรีต ๑ หลัง
3.โรงยิมเอนกประสงค์ ๑ หลังขนาด 3๐x5๐ เมตร
4. ลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด 3๐x5๐ เมตร พร้อมไฟฟ้าส่องสนาม ๑ สนาม
และลานกีฬาเอนกประสงค์ ขนาด ๒๐x๔๐ เมตร ๑ สนาม
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายของรัฐบาลดังกล่าวและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน
ได้ออกกาลังกายเพื่อฝึกความ
สมบูรณ์ของร่างกายเพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ ของร่างกายให้ดีขึ้นและช่วยป้องกันโรคที่มีสาเหตุจากการขาดการออกกาลังกาย
และใช้เป็นที่จัดกิจกรรมต่างๆ ทางการกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ของครอบครัวและชุมชน อันจะส่งผลให้สังคมเข้มแข็ง
ประเทศไทยแข็งแรงต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.๑. เพื่อจัดสร้างสนามกีฬาระดับอาเภอ ที่ได้มาตรฐานจานวน 1 อาเภอ โดยมีรายละเอียดดังนี้
สนามกีฬาระดับอาเภอ : สนามกีฬาอาเภอจังหวัดเชียงราย อาเภอเชียงของ ให้เยาวชน ประชาชนได้ใช้
เป็นสถานที่ออกกาลังกายและเล่นกีฬา
2.๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทและส่วนร่วมในการบริหารการจัดการด้านกีฬา
2.๓. จัดสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานและสามารถรองรับมหกรรมกีฬาในระดับต่างๆได้
2.๔. เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการกีฬาและนันทนาการได้อย่างเสมอภาคและทั่วถึง

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3.3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่กรมพลศึกษา
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
3.4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิบัติการไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มภัยเช่นว่านั้น
3.๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมี ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
ในกรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนร่วมค้า (JOINT VENTURE) คู่จดร่วมค้า จะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภท
เดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรม
เชื่อถือ
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 แบบรูปรายการจานวน 45 แผ่นโดยแบ่งเป็น
4.2 รายละเอียดแสดงปริมาณงานทั้งหมด ตามข้อ 4.1
4.2.1 รายการที่ผู้รับจ้างต้องทาการก่อสร้างสนามกีฬาอาเภอ มีรายละเอียดดังนี้
(1) งานปรับพื้นที่ ให้ได้ระดับตามแบบและรายการประกอบแบบ
(2) งานปักผัง และจัดหาสิ่งอานวยความสะดวกในการก่อสร้าง
(3) งานก่อสร้างอาคารตั้งแต่รากฐาน ตอม่อ เสา คาน ผนัง หลังคา และอื่นๆตามที่
ระบุในแบบจนแล้วเสร็จ
(4) งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด ได้แก่ พื้น ผนัง เพดาน ประตู หน้าต่างฯ
(5) งานระบบสุขาภิบาล
(6) งานระบบไฟฟ้า
(7) งานสาธารณูปโภค โดยรอบสถานที่ก่อสร้าง
(8) ส่วนประกอบต่างๆภายในโครงการ ตามแบบรูปรายการ
5. ระยะเวลาส่งมอบรายการก่อสร้าง
การแบ่งงวดงาน - งวดเงิน และระยะเวลาการทางาน
กาหนดแบ่งจ่ายเงิน 24 งวด ตามรายละเอียดดังนี้
1. สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งดิน 8 ลู่ กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด (งวดที่ 1-4)
2. อัฒจันทร์คอนกรีตกาหนดแบ่งจ่ายเป็น 8 งวด (5-12)
3. โรงยิมเอนกประสงค์ขนาด 30x50 เมตร กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 8 งวด (งวดที่ 13-20)
4. ลานอเนกประสงค์ขนาด 30x50 เมตร กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด (งวดที่ 21-23)
5. ลานอเนกประสงค์ขนาด 20x40 เมตร กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 1 งวด (งวดที่24)
กาหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 300 วัน ทั้งนี้ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนหรือหลังก็ได้ หรือจะส่ง
พร้อมกันทีละหลายงวดก็ได้ เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างงานงวดนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
แต่ละงวดงาน

5.1 สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งดิน 8 ลู่ วงเงินงบประมาณ 12.5% กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงิน 0.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งดิน 8 ลู่ แล้วเสร็จ
* หมายเหตุ เมื่อทาการปักผังบริเวณเรียบร้อยแล้วแล้วให้แจ้งผู้ออกแบบเพื่อตรวจสอบ ก่อนดาเนินการ
ก่อสร้าง
-ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิมสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งดิน 8 ลู่ แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงิน 3.75% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานทารางระบายน้าขอบลู่ในสนามฟุตบอล แล้วเสร็จ
- งานลู่วิ่งดิน และลานกรีฑา แล้วเสร็จ 80 %
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงิน 4.5%ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานพื้นสนามฟุตบอลปรับระดับดินผสมปุ๋ยหนา 10 เซนติเมตร แล้วเสร็จ
- งานเทปรับระดับทรายหยาบสนามฟุตบอลหนา 5 เซนติเมตร แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงิน 3.75% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานปลูกหญ้านวลน้อย แล้วเสร็จ
- ทาการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทาความสะอาดสนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งดิน 8 ลู่ และบริเวณโดยรอบพื้นที่
ก่อสร้างให้เรียบร้อย
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
5.2 อัฒจันทร์ค.ส.ล. วงเงินงบประมาณ 22% กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 8 งวด
งวดที่ 5 เป็นจานวนเงิน 0.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง อัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
* หมายเหตุ เมื่อทาการปักผังบริเวณเรียบร้อยแล้วแล้วให้แจ้งผู้ออกแบบเพื่อตรวจสอบ ก่อนดาเนินการ
ก่อสร้าง
- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิม อัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 20 วัน
งวดที่ 6 เป็นจานวนเงิน 2.5 % ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเสาเข็ม แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก อัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7 เป็นจานวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีต คานคอดิน พื้นชั้นล่าง เสารับคานที่ระดับ +3.60 เมตร แล้วเสร็จ
- งานฝังท่อระบบ ท่อโสโครกท่อน้าทิ้งห้องน้า อัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 8 เป็นจานวนเงิน 4% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคานรับพื้นที่นั่งขั้นอัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานเทพื้นที่นั่งขั้นอัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 9 เป็นจานวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทเสารับโครงหลังคาอัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโครงหลังคาอัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคาอัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 10 เป็นจานวนเงิน 3.5 % ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานก่ออิฐอัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูน อัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้าและเดินท่อน้าดีห้องน้า อัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่11 เป็นจานวนเงิน 3% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานร้อยสายไฟฟ้า อัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดาน อัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่างอัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งผนังห้องน้าสาเร็จรูป อัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานทาสีอัฒจันทร์ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 12 เป็นจานวนเงิน 2.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานติดตั้งอุปกรณ์และดวงโคม อัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้า อัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าอัฒจันทร์ ค.ส.ล. แล้วเสร็จ
- ทาการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทาความสะอาดอัฒจันทร์ค.ส.ล. และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
กาหนดงานแล้วเสร็จ 20 วัน
5.3 โรงยิมอเนกประสงค์วงเงินงบประมาณ 51% กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 8 งวด
งวดที่ 13 เป็นจานวนเงิน 0.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
* หมายเหตุ เมื่อทาการปักผังบริเวณเรียบร้อยแล้วแล้วให้แจ้งผู้ออกแบบเพื่อ
ตรวจสอบ ก่อนดาเนินการก่อสร้าง
- ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิมโรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 20 วัน
งวดที่ 14 เป็นจานวนเงิน 6% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเสาเข็ม โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตฐานราก โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ 15 เป็นจานวนเงิน 7.5 % ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตคานคอดิน,เสาชั้นล่าง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานฝังท่อระบบโสโครกและระบบน้าทิ้งห้องน้า โรงยิมอเนกประสงค์แล้วเสร็จ

กาหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ 16 เป็นจานวนเงิน 7.5 % ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตคาน พื้น เสา ที่ระดับ + 4.45 โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตคาน เสา ที่ระดับ + 7.95 โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 17 เป็นจานวนเงิน 7.5 % ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานโครงหลังคาเหล็กโรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานมุงหลังคา โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐผนัง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานเดินท่อระบบไฟฟ้า เดินท่อระบบน้าดีห้องน้า โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเรียบ โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 18 เป็นจานวนเงิน 7% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานเทคอนกรีตพื้นลานกีฬา โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานปูกระเบื้องพื้น ผนัง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานฝ้าเพดานโรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานร้อยสายไฟ โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 19 เป็นจานวนเงิน 7 % ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานประตู-หน้าต่าง โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและ อุปกรณ์ดวงโคม โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้า โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
- งานทาสี โรงยิมอเนกประสงค์ แล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 50 วัน
งวดที่ 20 เป็นจานวนเงิน 8 % ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานทาพื้นผิวสนาม พร้อมตีเส้นสนามฟุตซอล 1 สนาม,วอลเลย์บอล 1 สนาม และตะกร้อ
2 สนาม แล้วเสร็จ
- ทาการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทาความสะอาด โรงยิมอเนกประสงค์ และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
ให้เรียบร้อย
กาหนดงานแล้วเสร็จ 20 วัน
5.4 ลานอเนกประสงค์ขนาด 30x50 เมตร วงเงินงบประมาณ11% กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 3 งวด
งวดที่ 21 เป็นจานวนเงิน 0.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง ลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 30.00x50.00 เมตรแล้วเสร็จ
* หมายเหตุ เมื่อทาการปักผังบริเวณเรียบร้อยแล้วแล้วให้แจ้งผู้ออกแบบเพื่อตรวจสอบ ก่อนดาเนินการก่อสร้าง
-ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิมลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 30.00x50.00 เมตรแล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ 22 เป็นจานวนเงิน 4.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- งานโครงสร้างพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 30.00x50.00 เมตรแล้วเสร็จ
กาหนดงานแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 23 เป็นจานวนเงิน 6% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ทาพื้นผิวสนามตามแบบรูปรายการและตีเส้นสนามฟุตซอล 1 สนาม, วอลเลย์บอล 1
สนามและตะกร้อ 2 สนาม แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 30.00x50.00 เมตรแล้วเสร็จ
- ทาการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทาความสะอาดลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 30.00x50.00 เมตร
และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
กาหนดงานแล้วเสร็จ 60 วัน
5.5 ลานอเนกประสงค์ขนาด 20x40 เมตร วงเงินงบประมาณ 3.5% กาหนดแบ่งจ่ายเป็น 1 งวด
งวดที่ 24 (งวดสุดท้าย) เป็นจานวนเงิน 3.5% ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดเตรียมพื้นที่ ปักผัง ลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 20.00x40.00 เมตรแล้วเสร็จ
* หมายเหตุ เมื่อทาการปักผังบริเวณเรียบร้อยแล้วแล้วให้แจ้งผู้ออกแบบเพื่อตรวจสอบ ก่อนดาเนินการ
ก่อสร้าง
-ปรับพื้นที่พร้อมบดอัดดินเดิมลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 20.00x40.00 เมตรแล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้นลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 20.00x40.00 เมตรแล้วเสร็จ
- ทาการก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามแบบรูปรายการ
- เก็บรายละเอียดและทาความสะอาดลานกีฬาอเนกประสงค์ขนาด 20.00x40.00 เมตร
และบริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
กาหนดงานแล้วเสร็จ 60 วัน
- เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแบบก่อสร้างจริง(As Built Drawing) ที่มี
ระยะขนาดและรายละเอียดขนาดตามการก่อสร้างจริงส่งมอบให้ผู้ว่าจ้างเป็นกระดาษไข 1
ชุดและสาเนา 5 ชุด พร้อมทั้งแผ่น Diskette ของแบบที่เขียนโดยโปรแกรม Autocad และ
บันทึกเป็นเวอร์ชั่น 2004 จานวน 1 ชุด เพื่อใช้ในการตรวจรับมอบงานก่อสร้าง
6. ผลงานการก่อสร้าง
ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน อยู่ในสัญญาเดียวกัน โดยมีมูลค่างานก่อสร้าง
ไม่น้อยกว่า 10,000,000.- บาท
7. ระยะเวลาดาเนินการ ภายใน 300 วัน
8. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณ 24,500,000-. บาท (ยี่สิบสี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ราคากลางงานก่อสร้าง 22,0150,000-. บาท (ยี่สิบสองล้านหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องลดราคาขั้นต่า ไม่น้อยกว่าครั้งละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)
จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 40,000 บาท
ถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
9. สถานที่ติดต่อ
เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว (ในวัน
และเวลาราชการ) ดังนี้ ทางไปรษณีย์ส่ง ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เลขที่ 632 หมู่ที่ 3 ถ.แม่ฟ้าหลวง ต.ริมกก
เชียงราย จ.เชียงราย 57100 ทางโทรศัพท์ หมายเลข 053-150192
ทั้งนี้ จะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชน ไปจนถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
หากพ้นกาหนดวันดังกล่าว กรมขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจารณา

(สี่หมื่นบาท

อ.เมือง

10.เงื่อนไขเพิ่มเติม
ทั้ ง นี้ จ ะลงนามในสั ญ ญาได้ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ รั บ การอนุ ญ าตให้ ใ ช้ พื้ น ที่ ก่ อ สร้ า งจากส านั ก งานการปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม (ส.ป.ก.) แล้วเท่านั้น

