ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง
--------------------------------------

ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
เหมาก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้และเส้นทางเดินป่า โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และเป็น
ศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืน ณ. สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่ ต้าบลผาน้้าย้อย อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,968,600 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว (ซึ่งมีผลงาน
ก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 984,300 บาท)
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่
เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา
12.00 น. ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่ ต้าบลผาน้้าย้อย อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
และก้าหนดรับฟังค้าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป
ก้าหนดยื่ น ซองสอบราคาระหว่ างวั นที่ 17 ธั นวาคม 2558 ถึงวั นที่ 28 ธั นวาคม
2558 ในวันและเวลาราชการ ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด และ
ก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
ผู้ ส นใจติดต่ อขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 5,000 บาท ได้ที่ ส้ านั กงาน
ทรั พยากรธรรมชาติแ ละสิ่ งแวดล้ อ มจั ง หวั ดร้ อยเอ็ ด เลขที่ 299 หมู่ 7 ต้ า บลมะอึ อ้ า เภอธวัช บุ รี
จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์
http://roiet.mnre.go.th หัวข้อ “จัดซื้อจัดจ้าง” หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4351-1561
ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/2559
การจ้างเหมาก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้และเส้นทางเดินป่า
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืน
ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2558
------------------------------------------------จังหวัดร้อยเอ็ด โดยส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า ”จังหวัด" มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้และเส้นทางเดินป่า
โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้เพื่อการอนุรักษ์และเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ยั่งยืน ณ. สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีดงมะอี่
ต้าบลผาน้้าย้อย อ้าเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีข้อแนะน้าและข้อก้าหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 แบบแปลนงานก่อสร้างฯ
1.2 แบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง
1.3 แบบใบเสนอราคา
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้้าประกัน (หลักประกันสัญญา)
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 แบบหนังสือมอบอ้านาจ
………………………ฯลฯ ………………………
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเ สธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างใน
วงเงิน ไม่น้อยกว่า 984,300 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่ว ยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้ มีฐ านะเป็น
ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ

-23. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้ อมซองสอบราคา โดยแยกไว้นอกซองสอบ
ราคา เป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ (ไม่ต้องผนึกซอง)
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือห้ างหุ้ นส่ วนจ้า กัด ให้ ยื่นส้าเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชี รายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน
(ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(2) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานและส้าเนาสัญญาพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง
(3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองสอบราคาตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน
จ้านวนเงินที่เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ ไข หากมีการขูดลบ
ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคา ให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ราคา
รวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส้าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า 30 วัน นับแต่วันยื่นซองสอบราคา
โดยภายในก้าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาส่งมอบแล้วเสร็จไม่เกิน 130 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากจังหวัดให้เริ่มท้างาน

-34.4 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาพร้อมบัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งต้องแสดงรายการ
ก่อสร้าง โดยต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก้าไรไว้ด้วย ที่ปิดผนึก
ซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง “ ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ” โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 1/2559 ” ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ในวันและเวลาราชการ ณ. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด ซองใบเสนอราคาให้ระบุชื่อบุคคลหรือนิติบุคคลที่ยื่นเสนอราคา โดยซองสอบราคาที่ยื่น
และได้ลงทะเบียนรับซองไว้แล้ว จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้ถอนคืนไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละ
รายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นตามข้อ 1.6 (1) ณ วันเปิดซอง
สอบราคา หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนเปิดซองสอบราคา
หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองสอบ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 (2)
และคณะกรรมการฯ เชื่ อ ว่ า มี ก ารกระท้า อั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา
ที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ
ทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท้าดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้ เสนอราคาที่กระท้าการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์ค้าสั่งดังกล่าวต่อจังหวัดภายใน 3 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคา ที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด ในวันที่ 29
ธันวาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค 5 ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่จังหวัดพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีที่จังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับค้าคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคาที่ได้
ด้าเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้จังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา
ดังกล่าวได้
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวมเท่านั้น

-45.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้ อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียง
เล็กน้อย หรือที่ผิดพลาดไปจาก เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณี
ที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น
5.3 จั งหวัดสงวนสิ ทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ เสนอราคา โดยไม่มีการผ่ อนผั นในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับ/ซื้อเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของจังหวัด
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่าง
ใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก้าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้
ลงลายมือพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก้ากับไว้
5.4 ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการท้าสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
จังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอ
ราคาได้ จังหวัดมีสิ ทธิที่จ ะไม่รั บราคาหรือไม่ท้าสั ญญา หากหลั กฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือ
ไม่ถูกต้อง
5.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญ และให้ถือว่า การตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอ
ราคาทีไ่ ด้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอราคาอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงานตามสัญญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท้าให้เชื่อได้ว่า
ผู้เสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากค้าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมี
สิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
5.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคาว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ 4.5 เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้
เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 จังหวัดมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 4.5 และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้น
เป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากจังหวัดพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิ ดซองสอบราคาที่ได้ด้าเนินการไป
แล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง จังหวัดมีอ้านาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคาดังกล่าวได้

-56. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับจังหวัดภายใน
7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับ ร้อยละห้า ของ
ราคาค่าจ้ างที่ส อบราคาได้ ให้จั งหวัดยึ ดถือไว้ในขณะท้าสั ญญา โดยใช้ห ลั กประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
6.1 เงินสด
6.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน
3 วันท้าการของทางราชการ
6.3 หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5
6.4 หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกันดังระบุในข้อ 1.5
6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบ
ราคา (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 25 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ก่อสร้างเส้นทางเดินป่าได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 200 เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้ จุดที่ 1 ป่าดิบแล้ง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้ จุดที่ 2 ผาดอกเห็ด แล้วเสร็จ
(ตามแบบเลขที่ ทสจ.รอ. เส้นทางเดินป่า) ให้แล้วเสร็จภายใน 40 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 2 เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 35 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ก่อสร้างเส้นทางเดินป่าได้ระยะทางไม่น้อยกว่า 500 เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้ จุดที่ 3 ธารน้้าลอด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้ จุดที่ 4 ขวยตุ่น แล้วเสร็จ
(ตามแบบเลขที่ ทสจ.รอ. เส้นทางเดินป่า) ให้แล้วเสร็จภายใน 85 วัน นับถัดจากวันที่
ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
งวดสุดท้าย เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ก่อสร้างเส้นทางเดินป่าตามแบบระยะทาง 600 เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้ จุดที่ 5 ธารน้้าผุด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างจุดบริการให้ความรู้ จุดที่ 6 ซ้าหมูป่า แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามแบบ แล้วเสร็จ
(ตามแบบเลขที่ ทสจ.รอ. เส้นทางเดินป่า)
- ก่อสร้างป้ายแนะน้าแหล่งท่องเที่ยว จ้านวน 5 จุด แล้วเสร็จ
(ตามแบบ ทสจ.รอ. ป้ายแนะน้าแหล่งท่องเที่ยว)
ตลอดจนได้ปฏิบัติงานให้เสร็จเรียบร้อยตามแบบ รายการ สัญญา รวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน 130 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว
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8. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ 17 จะก้าหนดในอัตราร้อยละ 0.20 ของค่าจ้างที่ยังไม่
ส่งมอบตามสัญญาต่อวัน
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ
1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
2 ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
10.1 เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ. 2559
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจาก
โครงการงบประมาณจังหวัด ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 แล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,968,600 บาท
(หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)
10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบ
ราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ งหรือน้าสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของ
นั้ น ต้ อ งน้ า เข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ น ทางที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู่ และสามารถให้ บ ริ ก ารรั บ ขนได้ ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้ ง การสั่ ง หรื อ น้ า สิ่ ง ของดั ง กล่ า วเข้ า มาจากต่ า งประเทศต่ อ ส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการส่ งเสริ มการพาณิช ยนาวี ภ ายใน 7 วั น นับ ถัด จากวั นที่ ผู้ รั บจ้ างสั่ ง หรื อซื้ อของจาก
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากส้านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย
นาวี ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.3 ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท้าสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
จังหวัดก้าหนดดังระบุในข้อ 6. จังหวัดจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้้าประกันซอง
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
10.4 จังหวัดสงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

-712. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อ จั ง หวั ด ได้ คัด เลื อกผู้ เสนอราคารายใดให้ เป็ นผู้ รั บจ้ างและได้ ตกลงจ้า งก่อ สร้ างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้
เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ 10 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ้านวนอย่างน้อย 1
คน ดังต่อไปนี้
12.1 ช่างก่อสร้าง
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ
ได้ก้าหนดไว้โดยเคร่งคัด

จังหวัดร้อยเอ็ด
17 ธันวาคม 2558

