(ร่าง)

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้าแบบผสมผสาน จ้านวน 791 แห่ง และฝายชะลอน้า
แบบกึ่งถาวร จ้านวน 100 แห่ง ในพืนที่ป่าชุมชนท้องที่อ้าเภอน้าปาด และอ้าเภอฟากท่า
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครังที่ 2
---------------------------------จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ มีควำม
ประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงฝำยชะลอนำแบบผสมผสำน จำนวน 791 แห่ง และฝำยชะลอนำแบบ
กึ่งถำวร จำนวน 100 แห่ง ในพืนที่ป่ำชุมชนท้องที่อำเภอนำปำด และอำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วย
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำครังนี เป็นเงิ น
ทังสิน 7,595,900.- บำท (เจ็ดล้ำนห้ำแสนเก้ำหมื่นห้ำพันเก้ำร้อยบำทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
1. เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิงงำนของทำงรำชกำร และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น ที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้ แก่
จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัน ประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึนศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนัน
5. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและ
ห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ. กำหนด
6. ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำ
จ้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,900,000.- บำท และเป็นผลงำนที่เป็นสำคัญโดยตรงกับส่วนรำชกำร หน่วยงำน
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำร
บริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี
(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม
“กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิ จ กำรร่ ว มค้ ำดั งกล่ ำวสำมำรถน ำผลงำนก่ อ สร้ ำงของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
/(2)กรณี....

-2(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณะอักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่น
ข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนันสำมำรถใช้ผลงำน
ก่อสร้ำงของผู้ค้ำร่วมค้ำหลัก รำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทังนี “กิจ กำรร่ วมค้ำที่จ ดทะเบียนเป็น นิติบุ คคลใหม่ ” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่ จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำยหรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซือจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐ
9. คู่สัญญำต้องรับจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรรับจ่ำยเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดได้
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำ ทำงระบบจัดซือจัดจ้ำงภำคด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่.........................................ระหว่ำงเวลำ...................... น. ถึงเวลำ.................... น.
ผู้สนใจสำมำรถขอรับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
โดยดำวโหลดเอกสำรผ่ำนทำง
ระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตังแต่วันที่ประกำศจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้สนใจสำมำรถซือเอกสำรประกวดรำคำด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในรำคำชุดละ 3,000.- บำท
ผ่ำนทำงระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครั ฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่ำนทำงธนำคำร ในระหว่ำงวันที่....................
ถึงวันที่........................... โดยดำวน์โหลดเอกสำรทำงระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภำยหลัง
จำกชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอรำคำ
ผู้ ส นใจสำมำรถดู ร ำยละเอี ย ดได้ ที่ เว็ บ ไซต์ ก รมบั ญ ชี ก ลำง www.gprocurement.go.th
เว็ บ ไซต์ ก ระทรวงทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม www.mnre.go.th และเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ http://uttaradit.mnre.go.th หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์
หมำยเลข 05544 0533 ในวันและเวลำรำชกำร
ผู้สนใจต้องกำรทรำบรำยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถำนที่หรือแบบรูปรำยกำรละเอียดโปรด
สอบ ถำมมำยั ง ส ำนั กงำน ทรั พ ยำกรธรรมชำติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มจั ง ห วั ด อุ ต รดิ ต ถ์ ผ่ ำ นท ำงอี เ มล์
uttrardit.org@mnre.mail.go.th ภำยในวันที่................................................โดยสำนักงำนทรัพยำกร ธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุตรดิตถ์ จะชีแจงรำยละเอียดดังกล่ำวผ่ำนทำงเว็บไซต์ http://uttaradit.mnre.go.th
และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ .....................................................
ประกำศ ณ วันที่
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(นำยธีระ เงินวิลัย)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ปฏิบัติรำชกำรแทน
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอุตรดิตถ์

-ร่าง –
เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ .........................
การจ้างก่อสร้างฝายชะลอน้าแบบผสมผสาน จ้านวน 791 แห่ง และฝายชะลอน้าแบบกึ่งถาวร
จ้านวน 100 แห่ง ในพืนที่ป่าชุมชนท้องที่อ้าเภอน้าปาด และอ้าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์
ลงวันที.่ ...............................................
------------------------------จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยสำนักงำนทรัพ ยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัด อุตรดิตถ์ ซึ่ง
ต่อไปนีเรีย กว่ำ “จังหวัด”มีควำมประสงค์จะประกวดรำคำจ้ำงโดยกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ โครงกำร
ก่อสร้ำงฝำยชะลอนำแบบผสมผสำน จำนวน 791 แห่ง และฝำยชะลอนำแบบกึ่งถำวร จำนวน 100 แห่ง ใน
พืนที่ป่ ำชุมชนท้องที่อำเภอน ำปำด และอำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด
ดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.3 แบบสัญญำจ้ำง
๑.4 แบบหนังสือคำประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
๑.5 สูตรกำรปรับรำคำ
๑.6 บทนิยำม
(๑) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
๑.7 แบบบัญชีเอกสำรที่กำหนดไว้ในระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสำรส่วนที่ ๒
1.8 รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ (Bill of Quantities)
(รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผย เพื่อให้ผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้รู้ข้อมูลได้เท่ำ
เทียมกันและเพื่อให้ประชำชนตรวจดูได้)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำง
๒.2. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิงงำนของทำงรำชกำรและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงำนตำมระเบียบของ
ทำงรำชกำร
๒.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอรำคำรำยอื่น
ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำง
เป็นธรรมตำมข้อ ๑.6

-2๒.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึนศำล
ไทยเว้นแต่รัฐบำลของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนัน
2.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำ
และห้ำมทำสัญญำตำมที่ กวพ.กำหนด
2.6 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้ อยกว่า 1,900,000.- บาท และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สั ญ ญำโดยตรงกับ ส่ว นรำชกำร
หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำรรำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะ
เป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ หรือหน่วยงำนเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
ผู้เสนอรำคำที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังนี
(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรกิจกำรร่วมค้ำจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำให้เสนอรำคำในนำม
“กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วนคุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิ จ กำรร่ ว มค้ ำดั งกล่ ำวสำมำรถน ำผลงำนก่ อ สร้ ำงของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้
(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักกำรนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้ำร่วมค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณะอักษรกำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับทำงรำชกำร และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่น
ข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนันสำมำรถใช้ผลงำน
ก่อสร้ำงของผู้ค้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นเสนอรำคำได้
ทังนี “กิจ กำรร่ วมค้ำที่จ ดทะเบียนเป็น นิติบุ คคลใหม่ ” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่ จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซือจัด
จ้ำงด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐ
2.8 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือ
จัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ ำงหุ้ น ส่ ว นสำมั ญ หรื อห้ ำงหุ้ น ส่ วนจ ำกั ด ให้ ยื่ นส ำเนำหนั งสื อรั บ รองกำร
จดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่ นสำเนำหนังสือรับรองกำรจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิบัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำรผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-3(๒) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนของผู้นัน สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทังรับรองสำเนำถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำ
สัญญำของกำรเข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็น
บุคคลธรรมดำที่มิใช่สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำงหรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสำร
ตำมที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสำรอืน่ ๆ
4.1 สำเนำใบสำคัญแสดงกำรจดทะเบียนพำณิชย์
4.2 สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.20)
(๕) บัญชีเอกสำรส่วนที่๑ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือจัด
จ้ ำงภำครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตำมแบบในข้ อ 1.7 (1) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรูป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(1) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ
มอบอำนำจให้บุคคลอื่น ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำในกำรเสนอรำคำ
ทำงระบบจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(2) หลักประกันกำรเสนอรำคำ ตำมข้อ ๕
(3) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนก่อสร้ำงพร้อมทังรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุอุปกรณ์ ค่ำแรงงำน ภำษี
ประเภท ต่ำง ๆ รวมทังกำไรไว้ด้วย
(5) บั ญชีเอกสำรส่วนที่ ๒ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซือจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตำมแบบในข้อ ๑.7 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูป PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ เสนอรำคำต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ด ซื อจั ด จ้ ำ งภำครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ตำมที่กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทังสิน และ
จะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้ เสนอรำคำ
โดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอรำคำจะต้องกรอกปริมำณวัสดุและรำคำ ในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
ในกำรเสนอรำคำให้ เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียวโดย
เสนอรำคำรวมและหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุ ไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง
โดยคิดรำคำรวมทังสินซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทังปวงไว้แล้ว
รำคำที่เสนอรำคำต้องเสนอกำหนดยืนรำคำไม่น้อยกว่า.....90....วัน นับแต่วันเสนอรำคำ
โดยภำยในกำหนดยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำจะต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนเสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
๔.3 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน..150...วัน
นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง
๔.4 ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียดฯลฯ ให้
ถี่ถ้วนและเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไขใน
เอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์

-4๔.5 ผู้ เสนอรำคำจะต้ องยื่ นข้ อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจั ดซื อจั ดจ้ ำงภำครั ฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่.............................ระหว่ำงเวลำ ..........................น. ถึง......................น.
เมื่อพ้นกำหนดเวลำยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำแล้ว จะไม่รับเอกสำรกำรยื่นข้อเสนอ
และเสนอรำคำใดๆ โดยเด็ดขำด
คณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะด ำเนิ น กำร
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำแต่ละรำยว่ำ เป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำย
อื่น ตำมข้อ ๑.6 (๑) ณ วันประกำศประกวดรำคำหรือไม่
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือ
ในขณะที่มีกำรพิจำรณำข้อเสนอรำคำว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ ๑.6(๒) และคณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรฯ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนันออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ และจังหวัดจะ
พิ จ ำรณำลงโทษผู้ เสนอรำคำดั งกล่ ำ วเป็ น ผู้ ทิ งงำน เว้ น แต่ ค ณะกรรมกำรพิ จ ำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนันเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำง
รำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
๔.6 ผู้เสนอรำคำต้องปฏิบัติ ดังนี
(๑) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(๒) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี)
รวมค่ำใช้จ่ำย ทังปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำ ตำมวัน เวลำ
ที่กำหนด
(๔) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(๕) ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วย
วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกัน กำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบกำร
จัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี จานวน 322,680.บาท (สามแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
๕.๑ หนั งสื อ ค ำประกั น อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนั ง สื อ ค ำ
ประกัน ดังระบุในข้อ 1.4 (1)
๕.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบ
กำรจัดซือจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนันไม่เกิน 3 วันทำกำรของทำงรำชกำร
๕.3 พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณี ที่ผู้เสนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็น
หลักประกันกำรเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้ส่วนรำชกำรตรวจสอบควำม
ถูกต้อง ในวันที่............................................ระหว่ำงเวลำ.......................น ถึงเวลำ............................น.
ตำมแบบตัวอย่ำงหนังสือคำกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรภำยในประเทศ (หลักประกันกำร
เสนอรำคำ) กำหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ เป็นผู้วำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ดังนัน กรณีที่ผู้เสนอรำคำที่
เสนอรำคำในรูป แบบของ “กิจกำรร่ว มค้ำ ” ประสงค์จะใช้ห นังสือคำประกันอิเล็ กทรอนิกส์ ของธนำคำรใน
ประเทศเป็นหลักกำรเสนอรำคำ ให้ดำเนินกำรดังนี

-5(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ ซึ่ง
ต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมกิจกำรร่วมค้ำเท่ำนัน
(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอรำคำ
ซึ่งต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำ ในนำมนิติบุคคลรำยใดรำยหนึ่งตำมสัญญำร่วมค้ำกำหนดให้เป็นผู้เข้ำ
เสนอรำคำกับทำงรำชกำร
ทังนี “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิ ติบุคคลใหม่ ” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงำนของรัฐซึ่งมีหน้ำที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์)
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้คำประกันภำยใน ๑๕
วัน นับถัดจำกวันที่ได้พิจำรณำในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อเสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในกำรพิจ ำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอรำคำประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์นี จังหวัด จะ
พิจำรณำตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์รำคำต่ำสุด และพิจำรณำจำกรำคำรวม
๖.๒ หำกผู้ เสนอรำคำรำยใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ถู กต้ อ งตำมข้อ ๒ หรือ ยื่น หลั ก ฐำนกำรยื่ น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตำมข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนัน เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือ
ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ย หรื อ ผิ ด แผกไปจำกเงื่อ นไขของเอกสำรประกวดรำคำอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในส่ ว นที่ มิ ใช่
สำระสำคัญ ทังนีเฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่ำนัน
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจำรณำรำคำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ใน
กรณีดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนันในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ทำงระบบกำรจัดซือจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรำยชื่อผู้ซือเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ทำงระบบ
กำรจัดซือจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(2) ไม่กรอกชื่อนิ ติ บุ คคล หรือ ลงลำยมื อชื่ ออิเล็ กทรอนิ กส์ อย่ ำงหนึ่ งอย่ำงใดหรือ
ทังหมด ในกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซือจัดจ้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรำยละเอี ย ดแตกต่ ำ งไปจำกเงื่อ นไขที่ ก ำหนดในเอกสำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น
๖.๔ ในกำรตัดสินกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือในกำรทำสัญญำ คณะกรรมกำร
พิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชีแจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ
หำกหลักฐำนดังกล่ำวไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทังหมดก็ได้
และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำง ในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทังนี เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญ
และให้ถือว่ำกำรตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ รวมทังจังหวัดจะพิจำรณำ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอรำคำเป็น ผู้ทิงงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับ
กำรคัดเลือกหรือไม่ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น

-6ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจ
ดำเนินงำนตำมสัญญำได้ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอรำคำ
รำยนั นชี แจงและแสดงหลั กฐำนที่ ท ำให้ เชื่ อ ได้ ว่ ำ ผู้ เสนอรำคำสำมำรถด ำเนิ น งำนตำมกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับรำคำของผู้มีสิทธิเสนอรำคำ
รำยนัน
๖.๖ ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิจำก
กำรได้รับกำรคัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ ำงเป็นธรรม ตำม
ข้อ ๑.6 จั งหวั ด มี อ ำนำจที่ จ ะตั ดรำยชื่ อผู้ เสนอรำคำที่ ได้ รับ กำรคั ด เลื อ กรำยดั งกล่ ำวออก และจั งหวัด จะ
พิจำรณำลงโทษ ผู้เสนอรำคำรำยนันเป็นผู้ทิงงำน
ในกรณีนีหำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็ นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำที่ได้
ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำร
เสนอรำคำดังกล่ำวได้
๗. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ ๑.
3 กับจังหวัด ภายใน....7.....วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงิน
เท่ำกับ ร้อยละ.....5.....ของราคาค่าจ้างที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำ
โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนัน ไม่
เกิน ๓ วัน ทำกำรของทำงรำชกำร
๗.๓ หนังสือคำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือคำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.4 (๒)
๗.๔ หนังสือคำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจคำ
ประกัน ตำมประกำศของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือคำประกัน ดังระบุในข้อ ๑.4 (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลั กประกั น นี จะคื นให้ โดยไม่ มีด อกเบียภำยใน ๑๕ วัน นั บถั ดจำกวันที่ ผู้ ช นะกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำงโดยแบ่งออกเป็น....2.......งวด ดังนี
งวดที่ 1
เป็นจำนวนเงินร้อยละ 60 ของวงเงินค่ำก่อสร้ำง
เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนดังนี
-ก่อสร้ำงฝำยชะลอนำแบบผสมผสำน จำนวน 475 ตัว
ในท้องทีอ่ ำเภอนำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์
-ก่อสร้ำงฝำยชะลอนำแบบกึ่งถำวร จำนวน 60 ตัว ในท้องทีอ่ ำเภอ
นำปำด จังหวัดอุตรดิตถ์ (ซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน 90 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง)

-7งวดที่ 2
(งวดสุดท้ำย)

เป็นจำนวนเงินร้อยละ 40.00 ของวงเงินค่ำก่อสร้ำง
เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนดังนี
-ก่อสร้ำงฝำยชะลอนำแบบผสมผสำน จำนวน 316 ตัว
ในท้องที่อำเภอนำปำด และอำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
-ก่อสร้ำงฝำยชะลอนำแบบกึ่งถำวร จำนวน 40 ตัว ในท้องที่อำเภอนำปำด
และอำเภอฟำกท่ำ จังหวัดอุตรดิตถ์
ตำมรูปแบบรำยกำรในสัญญำจ้ำงแล้วเสร็จทังหมด รวมทังทำสถำนที่ก่อสร้ำงให้สะอำดเรียบร้อยตำมที่กำหนด
ไว้ในสัญญำจ้ำง (ซึ่งจะแล้วเสร็จภำยใน 150 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำง)
๙. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับ ตำมแบบสั ญญำจ้ำงข้อ 17 จะกำหนดในอัตรำร้อยละ (0.01) ของค่ำจ้ำงตำม
สัญญำต่อวัน
๑๐. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ช นะกำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสื อ หรือทำสัญ ญำจ้ำง
ตำมแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึน
ของฝายแบบกึ่งถาวร ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
ของฝายแบบผสมผสาน ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
นับถัดจำกวันที่จังหวัดได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิมภำยใน..15..
วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑1.๑ เงิน ค่ำจ้ ำงส ำหรับ งำนจ้ำงครังนี ได้มำจำกงบพัฒ นำจังหวัด ประมำณประจำปี
2560 กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่ำก่อสร้ำงจำกงบประมำณประจำปี
2560 แล้วเท่ำนัน
รำคำกลำงของงำนก่อสร้ำงในกำรประกวดรำคำครังนี เป็นเงินทั้งสิ้น 7,595,900.บาท (-เจ็ดล้านห้าแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
๑1.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใด ให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมที่ได้
ประกวดรำคำโดยกำรยื่นข้อเสนอทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่ องำนจ้ำง
ดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ และของนันต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถ
ให้บริกำรรับขนได้ตำมที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้อง
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี ดังนี
(๑) แจ้ งกำรสั่ งหรือ น ำสิ่ งของดั งกล่ ำวเข้ ำมำจำกต่ ำงประเทศ ต่ อ จั งหวั ด เจ้ ำท่ ำ
ภำยใน ๗ วัน นั บ ตั งแต่วัน ที่ ผู้ รั บ จ้ ำงสั่ งหรื อ ซือขำยของจำกต่ ำงประเทศ เว้น แต่เป็ น ของที่ รัฐ มนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จำกต่ำงประเทศมำยังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกกรมเจ้ำท่ำให้บรรทุกสิ่งของนันโดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
คมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วย
กำรส่งเสริมกำรพำณิชยนำวี

-8๑1.๓ ผู้เสนอรำคำ ซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่
ทำงรำชกำรกำหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจำริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือ
คำประกันกำรยื่นข้อเสนอทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทังอำจพิจำรณำ
ให้เป็นผู้ทิงงำน ตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๑1.4 จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไป
ตำมควำมเห็นของสำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
๑2. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุในข้อ ๑.5 จะนำมำใช้ในกรณี
ที่ค่ำงำนก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึน โดยวิธีกำรต่อไปนี
ตำมเงื่อนไข หลั กเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ ใช้กับสัญ ญำแบบปรับรำคำได้ ตำมมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหำคม 2532 เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำม
หนังสือสำนักเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2532
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนด
ไว้ในสัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่จังหวัดได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ ๑.5
๑3. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงก่อสร้ำง
ตำมประกำศนีแล้ว ผู้เสนอรำคำจะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนก่อสร้ำงดังกล่ำว ผู้เสนอรำคำจะต้องมีและใช้
ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำงจำกคณะกรรมกำรกำหนดมำตรฐำนและทดสอบฝีมือแรงงำน หรือสถำบัน
ของทำงรำชกำรรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่ำจำกสถำบันกำรศึกษำที่
ก.พ. รับรองให้เข้ำรับรำชกำรได้ ในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้อยละ....10....ของแต่ละสำขำช่ำงจำนวนอย่ำงน้อย 1 คน
ในแต่ละสำขำช่ำงดังต่อไปนี 14.1 ช่ำงสำรวจ
14.2 ช่ำงก่อสร้ำง หรือช่ำงโยธำ
14. การจัดท้าป้ายชื่อโครงการ
ผู้รับ จ้ำงจะต้องจัดทำป้ำยโครงกำรฯ พร้อมรำยละเอียด ติดตังไว้อย่ำงเปิดเผยบริเวณ
พืนที่ป่ำชุมชนแต่ละป่ำชุมชนที่ดำเนินโครงกำร โดยถือว่ำกำรจัดทำป้ำยชื่อโครงกำรฯ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำ
ด้วย โดยให้ติดตังป้ำยตังแต่วันที่เริ่มดำเนินโครงกำร และเป็นป้ำยเหล็กทำสีเขียว ขนำด 1.20 x 2.40 เมตร
เสำระดับควำมสูงจำกพืนดิน 2.20 เมตร
๑5. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำกำรก่ อ สร้ำง ผู้ รับ จ้ำ งพึ งปฏิ บั ติ ต ำมหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ฎหมำยและ
ระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
จังหวัดอุตรดิตถ์
5 มกรำคม 2560

