ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)
-----------------------------------------จังหวัดร้ อยเอ็ด โดย สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวั ดร้อยเอ็ด มีควำมประสงค์
จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อบำดำลขนำด 6 นิ้ว ควำมลึกไม่ต่ำกว่ำ 75 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำ
ชนิ ด มอเตอร์ จุ่ ม ใต้ น้ ำ จ ำนวน 125 บ่ อ ด้ วยวิ ธี ประกวดรำคำอิ เล็ กทรอนิ กส์ (e-bidding) งบประมำณทั้ ง สิ้ น
25,183,750.-บำท (ยี่สิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นสำมพันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) รำคำกลำงในกำรประกวดรำคำ
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,183,750.-บำท (ยี่สิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นสำมพันเจ็ดร้อยห้ำสิบ บำทถ้วน) เป็นค่ำ
ดำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำ จำนวน 125 บ่อ รำยละเอียดดังนี้
กิจกรรมย่อย (โครงกำร) ขุดเจำะบ่อบำดำลขนำด 6 นิ้ว ควำมลึกไม่ต่ำกว่ำ 75 เมตร พร้อมเครื่องสูบน้ำ
ไฟฟ้ำ ชนิ ดจุ่ มใต้น้ ำ ภำยใต้โ ครงกำรพัฒ นำแหล่ ง น้ ำเพื่อ แก้ ไขปัญ หำภัย แล้ ง จำนวน 125 บ่อ รำคำบ่อ ละ
201,470.-บำท เป็นเงินงบประมำณ 25,183,750.-บำท
ผู้มีสิทธิเสนอรำคำจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงโดยประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่ำวและต้องมีผลงำนขุดเจำะบ่อบำดำล เป็นผลงำนสัญญำเดียว ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 12,590,000 บำท เป็น
ผลงำนภำยใน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่งำนแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ต้องเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร
หรือ หน่วยงำนซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม ใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื่น
ข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
5. นิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
7. คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำม
หมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้

8. ผู้เสนอรำคำต้องมีเครื่องจักร ประกอบด้วย
1.) เครื่ อ งจั ก รเจำะบ่ อ ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รแบบหมุ น ตรง (direct-rotary) หรื อ แบบผสม
(Combination) หรือแบบกระแทก (Percussion) มีเครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นกำลังไม่น้อยกว่ำ 185 แรงม้ำ สำมำรถ
เคลื่อนย้ำยได้สะดวกมีเสำกระโดง (mast) สูงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร สำมำรถเจำะในชั้นกรวดทรำยด้วยหัวเจำะขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร และสำมำรถเจำะในชั้นหินแข็งได้ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ
300 มิลลิเมตร ตลอดควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร
2.) เครื่ อ งอั ด ลมแรงดั น สู ง ที่ มี อั ต รำกำรผลิ ต ลมไม่ น้ อ ยกว่ ำ 750 CFM. หรื อ ที่ แ รงดั น ลม
ไม่น้อยกว่ำ 18 bar.
3.) รถบริกำรสำหรับกำรขนย้ำยเครื่องจักร
9. ผู้เสนอรำคำจะต้องมีจำนวนเครื่องจักรตำมรำยกำรในข้ อ 8.1 ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด พร้อมทั้งยื่น
เอกสำรแสดงควำมเป็น เจ้ ำของหรือครอบครองใช้สอยสั่ งกำรเครื่องจักรที่จะนำมำดำเนินกำรขุดเจำะบ่อบำดำล
(เครื่องเจำะบ่อบำดำล และเครื่องอัดลม) ทั้งหมด เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจเครื่องจักรตรวจสอบก่อนว่ำมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตำมกำหนดหรือไม่
10. ผู้เสนอรำคำต้องมีแค็ตตำล็อก ฉบับจริงของเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้ำ (มำตรฐำนมอเตอร์ไฟฟ้ำ
เทียบเท่ำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกำ) กรำฟและคุณสมบัติต่ำงๆ ของ
เครื่องสูบ (Performance Curve) และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
11. ผู้เสนอรำคำต้องนำเสนอแนวทำงหรือแผนงำนกำรดำเนินงำนก่อสร้ำงขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อม
เอกสำรแผนงำน
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559 ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสำมำรถซื้อเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในรำคำชุดละ 20,000.-บำท ได้ทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่ำนทำงธนำคำรกรุงไทย จำกัด (มหำชน) สำขำร้อยเอ็ด บัญชีกระแส
รำยวัน ชื่อบั ญ ชี สำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้ อมจังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่บัญชี 411-6-06479-3
ในระหว่ำงวันที่ 20 มกรำคม 2559 ถึงวันที่ 27 มกรำคม 2559 โดยดำวน์โหลดเอกสำรได้ทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภำยหลังจำกชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนกำรเสนอรำคำ ดูรำยละเอียดได้ที่
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, http://roiet.mnre.go.th, หรือสอบถำมทำงโทรศัพท์หมำยเลข 0-43511561 ในวันและเวลำรำชกำร
ประกำศ ณ วันที่

มกรำคม พ.ศ. 2559

(ลงชื่อ) .....................................................
( นำยอนุสรณ์ แก้วกังวำล )
ผู้วำ่ รำชกำรจังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ 1 /2559
การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้้าไฟฟ้า
ตามประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
-------------------------------------------จังหวัดร้ อยเอ็ด โดย ส ำนั กงำนทรั พยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้ อ มจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่ำ
“จังหวัด” มีควำมประสงค์ จะประกวดรำคำจ้ำงเหมำขุดเจำะบ่อ บำดำลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำ ชนิดจุ่มใต้น้ำ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมำณทั้งสิ้น 25,183,750.-บำท (ยี่สิบห้ำล้ำนหนึ่งแสน
แปดหมื่นสำมพันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรำยกำรละเอียด
1.2 แบบใบเสนอรำคำที่กำหนดไว้ในระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจ้งปริมำณงำน)
1.4 ใบเสนอแนวทำงหรือแผนกำรดำเนินงำน
1.5 บัญชีแสดงรำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร
1.6 หนังสือรับรองของช่ำงเจำะบ่อบำดำลและหรือหนังสือรับรองของวิศวกรหรือนักธรณีวิทยำ
1.7 แบบสัญญำจ้ำง
1.8 แบบหนังสือค้ำประกัน
(1) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(2) หลักประกันสัญญำ
1.9 สูตรกำรปรับรำคำ
1.10 บทนิยำม
(1) ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม
1.11 แบบบัญชีเอกสำร
(1) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2
1.12 รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงตำม BOQ. (Bill of Quantities)
(รำยละเอียดกำรคำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงเป็นกำรเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นเสนอรำคำได้รู้ข้อมูลได้เท่ำ
เทียมกันและเพื่อให้ประชำชนตรวจดูได้)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอรำคำเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงโดยประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
2.2 ผู้เสนอรำคำไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร

-22.3 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด
ร้อยเอ็ด ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำ
อย่ำงเป็นธรรมในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
2.4 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำล
ของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
2.5 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและห้ำมทำสัญญำ
ตำมที่ กวพ. กำหนด
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดง
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
2.8 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่น
บำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
2.9 ผู้เสนอรำคำต้องมีเครื่องจักร ประกอบด้วย
1) เครื่องจักรเจำะบ่ อให้ใช้เครื่องจักรแบบหมุนตรง (direct-rotary) หรือแบบผสม (Combination)
หรือแบบกระแทก Percussion) มีเครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นกำลัง ไม่น้อยกว่ำ 185 แรงม้ำ สำมำรถเคลื่อนย้ำยได้
สะดวกมีเสำกระโดง (mast) สู งไม่น้ อยกว่ำ 6 เมตร สำมำรถเจำะในชั้นกรวดทรำยด้ว ยหั ว เจำะขนำดเส้ นผ่ ำ น
ศูน ย์ กลำงไม่ น้ อ ยกว่ ำ 300 มิ ล ลิ เ มตร และสำมำรถเจำะในชั้ น หิ น แข็ งได้ ข นำดเส้ น ผ่ ำนศู น ย์ก ลำงไม่ น้ อยกว่ ำ
200 มิลลิเมตร ตลอดควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร
2) เครื่องอัดลมแรงดันสูงที่มีอัตรำกำรผลิตลมไม่น้อยกว่ำ 750 CFM. ที่แรงดันลมไม่น้อยกว่ำ 18 bar.
3) รถบริกำรสำหรับกำรขนย้ำยเครื่องจักร
2.10 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีจำนวนเครื่องจักรตำมรำยกำรในข้อ 2.9(1) ไม่น้อยกว่ำ 2 ชุด พร้อมทั้งยื่นแสดง
เอกสำรควำมเป็นเจ้ำของหรือครอบครองใช้สอยสั่งกำรเครื่องจักรที่จะนำมำดำเนินกำรขุดเจำะบ่อบำดำล (เครื่องเจำะ
บ่อบำดำล เครื่องอัดลม) ทั้งหมดเพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจครื่องจักรตรวจสอบก่อนว่ำมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
กำหนดหรือไม่
2.11 ผู้ เสนอรำคำต้ องมี แค็ต ตำล็ อก ฉบับ จริง ของเครื่องสู บน้ ำ แบบไฟฟ้ำ (มำตรฐำนมอเตอร์ ไฟฟ้ ำ
เทียบเท่ำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกำ)กรำฟและคุณสมบัติต่ำงๆ ของ
เครื่องสูบ (Performance Curve) และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
2.12 ผู้เสนอรำคำต้องนำเสนอแนวทำงหรือแผนงำนกำรดำเนินงำนขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมเอกสำร
แผนงำน
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอเอกสำรหลักฐำน ยื่นมำพร้อมกับใบเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้ำงหุ้นส่วนสำมัญหรือห้ำงหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติ
บุคคลบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-3(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหำชนจำกัด ให้ยื่นสำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน
นิติบุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุม (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นบุคคลธรรมดำหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชนของผู้นั้น สำเนำข้อตกลงที่แสดงถึงกำรเข้ำเป็นหุ้นส่วน (ถ้ำมี) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนำถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นผู้เสนอรำคำร่วมกันในฐำนะเป็นผู้ร่วมค้ำ ให้ยื่นสำเนำสัญญำของกำร
เข้ำร่วมค้ำ สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ร่วมค้ำ และในกรณีที่ผู้เข้ำร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นบุคคลธรรมดำที่มิใช่
สัญชำติไทย ก็ให้ยื่นสำเนำหนังสือเดินทำง หรือผู้ร่วมค้ำฝ่ำยใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสำรตำมที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม
(5) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอรำคำตำมแบบในข้อ 1.11 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอำนำจซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำยในกรณีที่ผู้เสนอรำคำมอบอำนำจ
ให้บุคคลอื่นลงนำมในใบเสนอรำคำแทน
(2) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(3) สำเนำหนังสือรับรองผลงำนและสำเนำสัญญำคู่ฉบับพร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(4) บัญชีรำยกำรก่อสร้ำง (หรือใบแจ้งปริมำณงำน) ซึ่งจะต้องแสดงรำยกำรวัสดุ อุปกรณ์
โดยจะต้องกรอกปริมำณวัสดุในบัญชีรำยกำรก่อสร้ำงให้ครบถ้วน
(5) บัญชีแสดงรำยกำรเครื่องมือเครื่องจักร
(6) หนังสือรับรองของช่ำงเจำะบ่อบำดำล
(7) หนังสือรับรองของวิศวกรหรือนักธรณีวิทยำ
(8) แค็ตตำล็อก ฉบับจริง ของเครื่องสูบน้ำ แบบไฟฟ้ำ (มำตรฐำนมอเตอร์ไฟฟ้ำเทียบเท่ำผลิตภัณฑ์
ที่ผลิตจำกกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกำ)กรำฟและคุณสมบัติต่ำงๆ ของเครื่องสูบ
(Performance Curve) และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ให้ครบถ้วนชัดเจน
(9) ใบเสนอแนวทำงหรือแผนงำนกำรดำเนินงำนขุดเจำะบ่อบำดำลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้ำ
จำนวน 125 บ่อ
(10) บัญชีเอกสำรส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับใบเสนอรำคำตำมแบบในข้อ 1.11(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตำมแบบที่
กำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อควำมให้ถูกต้อง
ครบถ้วน ลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐำนแสดงตัวตนของผู้เสนอรำคำ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอรำคำใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องน้าเสนอด้านเทคนิค แนวทางการด้าเนินงานและข้อเสนอด้านอื่น ๆ
ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาราชการ ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดร้อยเอ็ด
4.3 ในกำรเสนอรำคำ ให้เสนอรำคำเป็นเงินบำท และเสนอรำคำเพียงรำคำเดียวโดยเสนอรำคำรวม
และหรือรำคำต่อหน่วย และหรือต่อรำยกำร ตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ำยใบเสนอรำคำให้ถูกต้อง โดยคิดรำคำรวมทั้งสิ้น
ซึ่งรวมค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอำกรอื่นๆ และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้แล้ว

-4รำคำที่เสนอจะต้องเสนอก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันเสนอรำคำ โดยภำยในกำหนด
ยืนรำคำ ผู้เสนอรำคำต้องรับผิดชอบรำคำที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนกำรเสนอรำคำมิได้
4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องเสนอกำหนดเวลำดำเนินกำรแล้วเสร็จ ภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามใน
สัญญา
4.5 ก่อนเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำควรตรวจดูร่ำงสัญญำ แบบรูป และรำยละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้ำใจเอกสำรประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอรำคำตำมเงื่อนไขในเอกสำร
ประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมือ่ พ้นก้าหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินกำรตรวจสอบคุณสมบัติ ของผู้เสนอ
รำคำแต่ละรำยว่ำเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่นตำมข้อ 1.10 (1) ณ วันประกำศ
ประกวดรำคำ
หำกปรำกฏต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที่มี กำรพิจำรณำ
ข้อเสนอว่ำ มีผู้เสนอรำคำรำยใดกระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.10 (2) และ
คณะกรรมกำรฯ เชื่อว่ำมีกำรกระทำอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม คณะกรรมกำรพิจำรณำผล
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นออกจำกกำรเป็นผู้มีสิทธิได้รับกำรคัดเลือก และจังหวัด
จะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำดังกล่ำวเป็นผู้ทิ้งงำน เว้นแต่คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ จะวินิจฉัยได้ว่ำผู้เสนอรำคำรำยนั้นเป็นผู้ที่ให้ควำมร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำของทำง
รำชกำรและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีกำรกระทำดังกล่ำว
ผู้เสนอรำคำที่ถูกตัดรำยชื่อออกจำกกำรเป็นผู้เสนอรำคำ เพรำะเหตุเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำร อันเป็นกำร
ขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรม อำจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่ำวต่อปลัดกระทรวง ภำยใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
แจ้งจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์กำรวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็น
ที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นด้วยกับคำคัดค้ำนของผู้อุทธรณ์และเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผล
กำรเสนอรำคำที่ได้ดำเนินกำรไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำร
พิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
4.7 ผู้เสนอรำคำจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
(2) รำคำที่เสนอจะต้องเป็นรำคำที่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ (ถ้ำมี) รวมค่ำใช้จ่ำยทั้งปวง
ไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอรำคำจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้ำสู่กระบวนกำรเสนอรำคำตำมวัน เวลำ ที่กำหนด
(4) ห้ำมผู้เสนอรำคำถอนกำรเสนอรำคำ
(5) ผู้เสนอรำคำต้องศึกษำและทำควำมเข้ำใจในระบบและวิธีกำรเสนอรำคำด้วยวิธีประกวด
รำคำอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลำงที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

-55. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอรำคำต้องวำงหลักประกันกำรเสนอรำคำพร้อมกับกำรเสนอรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้ จ้านวน 1,259,188.-บาท (หนึ่งล้านสองแสน
ห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)
5.1 หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนำคำรในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ
1.8(1)
5.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นกำรเสนอรำคำทำงระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำกำรของธนำคำร
5.3 พันธบัตรรัฐบำลไทย
กรณีที่ผู้เสนอรำคำนำเช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพันธบัตรรัฐบำลไทย มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำ
ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับเอกสำรดังกล่ำวมำให้จังหวัดตรวจสอบควำมถูกต้องในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2559
ระหว่ำงเวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
หลักประกันกำรเสนอรำคำตำมข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอรำคำหรือผู้ค้ำประกันภำยใน 15 วัน นับถัดจำก
วันที่ได้พิจำรณำในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอรำคำรำยที่คัดเลือกไว้ 3 ลำดับแรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำ
สัญญำหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอรำคำได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว
กำรคืนหลักประกันกำรเสนอรำคำ ไม่ว่ำในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในกำรพิจำรณำผลกำรยื่นข้อเสนอประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดจะพิจำรณำตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และจะพิจำรณำจำกรำคำรวม
โดยก้าหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.2 ในกำรพิจำรณำผู้ชนะกำรยื่นข้อเสนอ ส่วนรำชกำรจะใช้เกณฑ์กำรประเมินค่ำประสิทธิภำพต่อรำคำ
(Price Performance) โดยพิจำรณำให้คะแนนตำมปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
6.2.1 รำคำที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 50
คะแนนเต็ม 100 คะแนน
6.2.2 ข้อเสนอทำงเทคนิค กำหนดน้ำหนักเท่ำกับร้อยละ 50
คณะกรรมกำรฯ จะพิจำรณำข้อเสนอทำงเทคนิคของผู้ เสนอรำคำที่มีคุณสมบัติ หลั กฐำนและ
เอกสำรถูกต้องครบถ้วนเท่ำนั้น โดยจะพิจำรณำจำกคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์กำรตัดสินผลกำรประกวดรำคำ
ทำงเทคนิคตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ผลงำนขุดเจำะบ่อบำดำล 50 คะแนน
เป็ น ผลงำนสั ญญำเดี ย วและมีว งเงิน ไม่ต่ ำกว่ำ 12,590,000 บำท ที่ เป็น ผลงำนภำยใน 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่งำนแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ต้องเป็นคู่สัญญำโดยตรงกับส่วนรำชกำร หรือ หน่วยงำนซึ่งมี
กฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ โดยแนบสำเนำสัญญำคู่ฉบับและหนังสือรับรอง
ผลงำนจำกผู้ว่ำจ้ำงเดิมซึ่งแสดงว่ำผู้เสนอรำคำเป็นผู้รับจ้ำงของผลงำนดังกล่ำวและรับรองสำเนำถูกต้อง และผู้เสนอ
รำคำจะต้องนำเอกสำรดังกล่ำวข้ำงต้นฉบับจริงมำแสดงต่อหน้ำคณะกรรมกำรฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์
2559 ในเวลาราชการ ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
(2) ควำมพร้อมด้ำนเครื่องจักร 40 คะแนน

-6ผู้เสนอรำคำต้องมีเครื่องจักร ประกอบด้วย
1.) เครื่ อ งจั ก รเจำะบ่ อ ให้ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รแบบหมุ น ตรง (direct-rotary) หรื อ แบบผสม
(Combination) หรือแบบกระแทก (Percussion) มีเครื่องยนต์เป็นเครื่องต้นกำลังไม่น้อยกว่ำ 185 แรงม้ำ สำมำรถ
เคลื่อนย้ำยได้สะดวกมีเสำกระโดง (mast) สูงไม่น้อยกว่ำ 6 เมตร สำมำรถเจำะในชั้นกรวดทรำยด้วยหัวเจำะขนำด
เส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 300 มิลลิเมตร และสำมำรถเจำะในชั้นหินแข็งได้ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ
300 มิลลิเมตร ตลอดควำมลึกไม่น้อยกว่ำ 150 เมตร
2.) เครื่ อ งอั ด ลมแรงดั น สู ง ที่ มี อั ต รำกำรผลิ ต ลมไม่ น้ อ ยกว่ ำ 750 CFM. ที่ แ รงดั น ลม
ไม่น้อยกว่ำ 18 bar.
3.) รถบริกำรสำหรับกำรขนย้ำยเครื่องจักร
ผู้เสนอรำคำจะต้องนำเครื่องจักร ไปตรวจสอบเครื่องจักร ในระหว่ำงวันที่ 9 - 11 กุมภำพันธ์ 2559 และเอกสำรแสดง
ควำมเป็นเจ้ำของหรือครอบครองใช้สอยสั่งกำรเครื่องจักร (ฉบับจริง) และเอกสำรระบุคุณสมบัติของเครื่องจักรทั้ งหมด
มำแสดงต่อหน้ำคณะกรรมกำรฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาราชการ ณ ส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้เสนอรำคำจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
หำกผลพิจำรณำของคณะกรรมกำร เห็นว่ำเครื่องจัก รของผู้เสนอรำคำไม่ถูกต้องตำมข้อกำหนด หรือมีแต่ไม่พร้อมที่จะ
ดำเนินกำรคณะกรรมกำรสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจำรณำ
(3) กำรตรวจสอบสภำพ จำนวนเครื่องจักร แค็ตตำล็ อกตัว จริงของเครื่องสู บน้ำและแผนกำร
ดำเนินงำนขุดเจำะบ่อน้ำบำดำล 10 คะแนน
1.) ผู้ เ สนอรำคำจะต้องมีจำนวนเครื่องจั กรตำมรำยกำรในข้อ 2.9(1) ไม่น้อยกว่ ำ 2 ชุ ด
และจะต้องนำเครื่องจักรและเอกสำรแสดงควำมเป็นเจ้ำของหรือครอบครองใช้สอยสั่งกำรเครื่องจักร (ฉบับจริง) และ
เอกสำรระบุคุณสมบัติของเครื่องจักรทั้งหมด มำแสดงต่อหน้ำคณะกรรมกำรฯ ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559
ในเวลาราชการ ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด โดยผู้เสนอรำคำจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นทั้งหมด
2.) ผู้เสนอรำคำต้องนำเสนอแนวทำงหรือแผนกำรดำเนินงำนขุดเจำะบ่อบำดำล พร้อมเอกสำร
แผนงำน
3.) ผู้เสนอรำคำต้องนำแค็ตตำล็อก ฉบับจริง ของเครื่องสูบน้ำแบบไฟฟ้ำ (มำตรฐำนมอเตอร์
ไฟฟ้ำเทียบเท่ำผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกกลุ่มประเทศในทวีปยุโรป หรือ ประเทศสหรัฐอเมริกำ) กรำฟและคุณสมบัติต่ำงๆ
ของเครื่องสูบ (Performance Curve) และอุปกรณ์ประกอบต่ำงๆ ให้ครบถ้วนชัดเจนมำแสดงต่อหน้ำคณะกรรมกำรฯ
ตั้งแต่วันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2559 ในเวลาราชการ ณ ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด
6.3 หำกผู้เสนอรำคำรำยใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตำมข้อ 2 หรือยื่นหลักฐำนกำรยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่
ครบถ้วนตำมข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตำมข้อ 4 คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
จะไม่รับพิจำรณำรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลำด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดแผกไปจำก
เงื่อนไขของเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สำระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพำะในกรณีที่พิจำรณำเห็นว่ำจะเป็น
ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่ำนั้น
6.4 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจำรณำข้อเสนอของผู้เสนอรำคำโดยไม่มีกำรผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
1. ไม่ปรำกฏชื่อผู้เสนอรำคำรำยนั้นในบัญชีผู้รับเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
2. ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลำยมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของผู้เสนอรำคำอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด หรือทั้งหมด
ในกำรเสนอรำคำ
3. เสนอรำยละเอียดแตกต่ำงไปจำกเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสำระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดควำมได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอรำคำรำยอื่น

-76.5 ในกำรตัดสิ น กำรประกวดรำคำอิเล็ กทรอนิกส์ ห รือในกำรทำสั ญญำ คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำร
ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือ จังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอรำคำชี้แจงข้อเท็จจริง สภำพ ฐำนะ หรือข้อเท็จจริงอื่น ใด
ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอรำคำได้ จั งหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับรำคำ หรือไม่ทำสัญญำ หำกหลักฐำนดังกล่ำว
ไม่มีควำมเหมำะสมหรือไม่ถูกต้อง
6.6 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำต่ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้และอำจ
พิจำรณำเลือกจ้ำงในจำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิกกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นสำคัญและ
ให้ถอื ว่ำกำรตัดสินของจังหวัดเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้รวมทั้งจังหวัดจะพิจำรณำ
ยกเลิกกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้เสนอรำคำเป็นผู้ทิ้งงำนไม่ว่ำจะเป็นผู้เสนอรำคำที่ได้รับกำรคัดเลือก
หรือไม่ ก็ตำม หำกมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ำกำรยื่นข้อเสนอกระทำกำรโดยไม่สุจริต เช่น กำรเสนอเอกสำรอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดำ หรือนิติบุคคลอื่นมำเสนอรำคำแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำรำยที่เสนอรำคำต่ำสุด เสนอรำคำต่ำจนคำดหมำยได้ว่ำไม่อำจดำเนินงำนตำมสัญญำได้
คณะกรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอรำคำนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐำน
ที่ทำให้เชื่อได้ว่ำ ผู้เสนอรำคำสำมำรถดำเนินงำนตำมประกวดรำคำจ้ำงอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หำกคำชี้แจงไม่
เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับรำคำของผู้เสนอรำคำรำยนั้น
6.7 ในกรณีที่ปรำกฏข้อเท็จจริงภำยหลังจำกกำรพิจำรณำข้อเสนอว่ำ ผู้เสนอรำคำที่มีสิทธิได้รับกำร
คัดเลือกเป็นผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอื่น ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้เสนอรำคำที่กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 1.10 (2) จังหวัดมี
อำนำจที่จะตัดรำยชื่อผู้เสนอรำคำที่ได้รับคัดเลือกรำยดังกล่ำวออก และจังหวัดจะพิจำรณำลงโทษผู้เสนอรำคำรำยนั้น
เป็นผู้ทิ้งงำน
ในกรณีนี้หำกปลัดกระทรวงพิจำรณำเห็นว่ำกำรยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำ ที่ได้ดำเนินกำร ไปแล้วจะ
เป็นประโยชน์แก่ทำงรำชกำรอย่ำงยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอำนำจยกเลิกกำรพิจำรณำผลกำรเสนอรำคำดังกล่ำวได้
7. การท้าสัญญาจ้าง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำ ดังระบุในข้อ 1.8 กับจังหวัด
ภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจำนวนเงินเท่ำกับร้อยละ 5 ของรำคำ
ค่ำจ้ำงทีป่ ระกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดยึดถือไว้ในขณะทำสัญญำโดยใช้หลักประกันอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนำคำรสั่งจ่ำยให้แก่จังหวัดโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญำ หรือก่อนหน้ำนั้นไม่เกิน 3 วันทำ
กำรของทำงรำชกำร
7.3 หนังสือค้ำประกันของธนำคำรภำยในประเทศ ตำมแบบหนังสือค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.8 (2)
7.4 หนังสือค้ำประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำรเงินทุนเพื่อกำรพำณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตำมประกำศ
ของธนำคำรแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนรำชกำรต่ำงๆ ทรำบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตำมแบบหนังสือ
ค้ำประกัน ดังระบุในข้อ 1.8 (2)

-87.5 พันธบัตรรัฐบำลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภำยใน 15 วันนับถัดจำกวันที่ผู้ชนะกำรประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้ำง) พ้นจำกข้อผูกพันตำมสัญญำจ้ำงแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ำยเงินค่ำจ้ำง แบ่งเป็น 4 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 25 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดแล้วเสร็จ ดังนี้
งำนสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ จำนวน 30 บ่อ พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
ขุดเจำะบ่อน้ำบำดำล ขนำด Ø 150 มม. จำนวน 30 บ่อ พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
งำนทดสอบปริมำณน้ำ และวิเครำะห์คุณภำพน้ำเบื้องต้น (6 พำรำมิเตอร์) จำนวน 30 บ่อ
พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำดำล และจัดส่งแคตตำล็อคเครื่องสูบน้ำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
เห็นชอบก่อนทำกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำดำล(ซับเมิ้สซิเบิลปั้ม) ขนำด 1.5 แรงม้ำ พร้อมตู้ควบคุม จำนวน
30 บ่อ แล้วเสร็จ
เทคอนกรีตปำกบ่อ ขนำด 1.50 X 1.50 เมตร หนำ 0.10 เมตร จำนวน 30 บ่อ แล้วเสร็จ
ทำควำมสะอำดบริเวณก่อสร้ำง – ติดตั้งป้ำยโครงกำรฯ จำนวน 30 บ่อ แล้วเสร็จ
ใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 45 วัน (นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ)
งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 25 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดแล้วเสร็จ ดังนี้
งำนสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ จำนวน 30 บ่อ พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
ขุดเจำะบ่อน้ำบำดำล ขนำด Ø 150 มม. จำนวน 30 บ่อ พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
งำนทดสอบปริมำณน้ำ และวิเครำะห์คุณภำพน้ำเบื้องต้น (6 พำรำมิเตอร์) จำนวน 30 บ่อ
พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำดำล และจัดส่งแคตตำล็อคเครื่องสูบน้ำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
เห็นชอบก่อนทำกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำดำล(ซับเมิ้สซิเบิลปั้ม) ขนำด 1.5 แรงม้ำ พร้อมตู้ควบคุม จำนวน
30 บ่อ แล้วเสร็จ
เทคอนกรีตปำกบ่อ ขนำด 1.50 X 1.50 เมตร หนำ 0.10 เมตร จำนวน 30 บ่อ แล้วเสร็จ
ทำควำมสะอำดบริเวณก่อสร้ำง – ติดตั้งป้ำยโครงกำรฯ จำนวน 30 บ่อ แล้วเสร็จ
ใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 85 วัน (นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ)
งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 25 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดแล้วเสร็จ ดังนี้
งำนสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ จำนวน 30 บ่อ พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
ขุดเจำะบ่อน้ำบำดำล ขนำด Ø 150 มม. จำนวน 30 บ่อ พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
งำนทดสอบปริมำณน้ำ และวิเครำะห์คุณภำพน้ำเบื้องต้น (6 พำรำมิเตอร์) จำนวน 30 บ่อ
พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำดำล และจัดส่งแคตตำล็อคเครื่องสูบน้ำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
เห็นชอบก่อนทำกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำดำล(ซับเมิ้สซิเบิลปั้ม) ขนำด 1.5 แรงม้ำ พร้อมตู้ควบคุม จำนวน
30 บ่อ แล้วเสร็จ
เทคอนกรีตปำกบ่อ ขนำด 1.50 X 1.50 เมตร หนำ 0.10 เมตร จำนวน 30 บ่อ แล้วเสร็จ
ทำควำมสะอำดบริเวณก่อสร้ำง – ติดตั้งป้ำยโครงกำรฯ จำนวน 30 บ่อ แล้วเสร็จ
ใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 130 วัน (นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ)

-9งวดที่ 4 (งวดสุดท้ำย)เป็นจำนวนเงินในอัตรำร้อยละ 25 ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ปฏิบัติงำนทั้งหมดแล้วเสร็จ
ดังนี้
งำนสำรวจธรณีฟิสิกส์โดยวิธีวัดค่ำควำมต้ำนทำนไฟฟ้ำ จำนวน 35 บ่อ พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
ขุดเจำะบ่อน้ำบำดำล ขนำด Ø 150 มม. จำนวน 35 บ่อ พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
งำนทดสอบปริมำณน้ำ และวิเครำะห์คุณภำพน้ำเบื้องต้น (6 พำรำมิเตอร์) จำนวน 35 บ่อ
พร้อมสรุปผล แล้วเสร็จ
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำดำล และจัดส่งแคตตำล็อคเครื่องสูบน้ำให้คณะกรรมกำรตรวจสอบและ
เห็นชอบก่อนทำกำรติดตั้งเครื่องสูบน้ำบำดำล(ซับเมิ้สซิเบิลปั้ม) ขนำด 1.5 แรงม้ำ พร้อมตู้ควบคุม จำนวน
35 บ่อ แล้วเสร็จ
เทคอนกรีตปำกบ่อ ขนำด 1.50 X 1.50 เมตร หนำ 0.10 เมตร จำนวน 35 บ่อ แล้วเสร็จ
ทำควำมสะอำดบริเวณก่อสร้ำง – ติดตั้งป้ำยโครงกำรฯ จำนวน 35 บ่อ แล้วเสร็จ
ใช้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำร 180 วัน (นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ)
9. อัตราค่าปรับ
ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงข้อ 17 จะกำหนดเป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.20 ของค่ำจ้ำงที่ยังไม่ส่งมอบ
ตำมสัญญำ
10. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญำจ้ำงตำมแบบดังระบุใน
ข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันควำมชำรุดบกพร่องของงำนจ้ำงที่เกิดขึ้นภำยในระยะเวลำไม่น้อยกว่ำ 2 ปี
นับถัดจำกวันที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้รับมอบงำน โดยผู้รับจ้ำงต้องรีบจัดกำรซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้กำรได้ดีดังเดิม
ภำยใน ๑๕ วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งควำมชำรุดบกพร่อง
11.ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
11.1 เงินค่ำจ้ำงสำหรับงำนจ้ำงครั้งนี้ได้มำจำกงบประมำณประจำปี พ.ศ.2559 งบประมำณกลุ่มจังหวัด
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง โครงกำรภำยใต้แผนปฏิบัติรำชกำรกลุ่มจังหวัด เป็นเงินงบประมำณทั้งสิ้น
25,183,750 บำท (ยี่สิบห้ำล้ำนหนึ่งแสนแปดหมื่นสำมพันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
กำรลงนำมในสัญญำจะกระทำได้ต่อเมื่อ จังหวัดได้รับอนุมัติเงินงบประมำณรำยจ่ำยประจำปีงบประมำณ
พ.ศ. 2559 แล้วเท่ำนั้น
รำคำกลำงของงำนในกำรประกวดรำคำครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 25,183,750 บำท (ยี่สิบห้ำล้ำนหนึ่งแสน
แปดหมืน่ สำมพันเจ็ดร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
11.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำง และได้ตกลงจ้ำงตำมที่ได้ประกวดรำคำโดย
กำรยืน่ ข้อเสนอทำงอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้ำผู้รับจ้ำงจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมำเพื่องำนจ้ำงดังกล่ำวเข้ำมำจำก
ต่ำงประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ำมำโดยทำงเรือในเส้นทำงที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสำมำรถให้บริกำรรับขนได้ตำมที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศกำหนด ผู้เสนอรำคำซึ่งเป็นผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวี ดังนี้
(1) แจ้งกำรสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่ำวเข้ำมำจำกต่ำงประเทศ ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริม
กำรพำณิชย์นำวี ภำยใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้ำงสั่งหรือซื้อของจำกต่ำงประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

-10(2) จัดกำรให้สิ่งของดังกล่ำวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจำก
ต่ำงประเทศมำยังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญำตจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรพำณิชย์นำวีให้บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญำตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงคมนำคมประกำศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตำม (1) (2) ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำร
พำณิชย์นำวี
11.3 ผู้เสนอรำคำซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทำสัญญำ หรือข้อตกลงภำยในเวลำที่ทำงรำชกำรกำหนด
ดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันกำรยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจำกผู้ออกหนังสือค้ำประกันกำรยื่นข้อเสนอ
ทันที และอำจพิจำรณำเรียกร้องให้ชดใช้ควำมเสียหำยอื่น (ถ้ำมี) รวมทั้งจะพิจำรณำให้เป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร
11.4 จังหวัดสงวนสิทธิ์ทจี่ ะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญำให้เป็นไปตำมควำมเห็นของ
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด (ถ้ำมี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
กำรปรับรำคำค่ำงำนก่อสร้ำงตำมสูตรกำรปรับรำคำดังระบุใน ข้อ 1.9 จะนำมำใช้ในกรณีที่ค่ำงำน
ก่อสร้ำงลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีกำรต่อไปนี้
ตำมเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญำแบบปรับรำคำได้ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
22 สิงหำคม 2532 เรื่อง กำรพิจำรณำช่วยเหลือผู้ประกอบอำชีพงำนก่อสร้ำง ตำมหนังสือสำนักเลขำธิกำร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2532
สูตรกำรปรับรำคำ (สูตรค่ำ K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตำมที่กำหนดไว้ใน
สัญญำ หรือภำยในระยะเวลำที่จังหวัดเลยได้ขยำยออกไป โดยจะใช้สูตรของทำงรำชกำรที่ได้ระบุในข้อ 1.9
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอรำคำรำยใดให้เป็นผู้รับจ้ำงและได้ตกลงจ้ำงตำมประกำศนี้แล้วผู้เสนอรำคำ
จะต้องตกลงว่ำในกำรปฏิบัติงำนดังกล่ำว ผู้เสนอรำคำจะต้องมีช่ำงเจำะบ่อบำดำลและวิศวกรหรือนักธรณีวิทยำ
ที่ได้รับหนังสือกำรรับรองจำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลปฏิบัติงำนประจำ ทั้งนี้ ต้องแนบสำเนำหนังสือรับรองและฉบับ
จริงพร้อมหนังสือที่ได้รับกำรรับรองฉบับจริงจำกกรมทรัพยำกรน้ำบำดำลมำพร้อมในกำรยื่นเสนอรำคำผ่ำนทำงระบบ
จัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
14. การลงนามในสัญญาจ้าง
14.1 ผู้รับจ้ำงจะลงนำมในสัญญำจ้ำงได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงินงบประมำณจำกจังหวัดแล้วเท่ำนั้น
14.2 ผู้รับจ้ำงต้องจัดเตรียมรถยนต์สภำพพร้อมใช้ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และประกันภัยชั้นหนึ่ง
ให้กับผู้ควบคุมงำนใช้ในกำรควบคุมงำนและประสำนติดต่อในโครงกำรฯจนแล้วเสร็จสัญญำจ้ำง หรือจนกว่ำผู้รับจ้ำงส่ง
งำนงวดสุดท้ำย โดยมอบรถยนต์ให้กับผู้ควบคุมงำน ในวันที่ลงลำยมือชื่อในสัญญำจ้ำง
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่ำงระยะเวลำดำเนินงำน ผู้รับจ้ำงพึงปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์ที่กฎหมำยและระเบียบได้กำหนดไว้
โดยเคร่งครัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่

มกรำคม 2559

