ประกาศจังหวัดสิงหบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจางงานบริการรับถมที่ดิน (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
จังหวัดสิงหบุรี โดย สํานักงานธนารักษพื้นที่สิงหบุรี มีความประสงค ประกวดราคาจางงาน
บริการรับถมที่ดิน (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒ ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต;อไปนี้
๑. เป=นนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ดังกล;าว
๒. ไม;เป=นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม;เป=นผูมีผลประโยชนร;วมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก; จังหวัด
สิงหบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไม;เป=นผูกระทําการอันเป=นการขัดขวางการแข;งขัน
ราคาอย;างเป=นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๗.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส: (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส:
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต:ศูนย:ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: ในวันที่
..........กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ไดทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส:และชําระเงินผานทางธนาคาร ในวันที่.........กันยายน 2558 ถึง
วันที่ ..............กันยายน 2558 โดยดาวน:โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส:
ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคา ดูรายละเอียดไดที่
เว็บไซต: http://www.treasury.go.th/pv_singburi/main.php?filename=index หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท:หมายเลข ๐-๓๖๕๐-๗๑๕๘ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายอรรษิษฐ: สัมพันธรัตน:)
รองผูวาราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดสิงห:บุรี

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
ประกวดราคาจางงานบริการรับถมที่ดิน (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ จังหวัดสิงหบุรี
ลงวันที่
กันยายน ๒๕๕๘
จังหวัดสิงห:บุรี โดยสํานักงานธนารักษ:พื้นที่สิงห:บุรี ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "จังหวัด" มีความประสงค:
จะ ประกวดราคาจางงานบริ ก ารรั บ ถมที่ ดิ น (๗๒.๑๔.๑๕.๐๒ ) โดยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส:
(e-bidding) ณ ที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สห.๑๔๔ ตําบลมวงหมู อําเภอเมืองสิงห:บุรี จังหวัด
สิงห:บุรี โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส:
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน:รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๗ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ
รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ.pdf
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
๒.๓
ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชน:รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ ๑.๕
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคา…

-2๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส: (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส: ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต:ศูนย:ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๘ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคา ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ ส;วนที่ ๑ อย;างนอยตองมีเอกสารดังต;อไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห:สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุน รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณี ผู เสนอราคาเปนบุ คคลธรรมดาหรื อคณะบุ คคลที่ มิใชนิ ติ บุ คคล
ใหยื่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝmายใด
เปนบุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝmายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสาร ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย: พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๓) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๔) สําเนาทะเบียนบาน พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส;วนที่ ๒ อย;างนอยตองมีเอกสารดังต;อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปoดอากรแสตมปpตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจ ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส: หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) บัญชีรายการจาง ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ: คาแรงงาน ภาษี
ประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒…

-3(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส:ตามแบบในขอ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส:ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส:หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตอง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดย
เสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓
ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการจางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด
ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส:ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส:
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส: ในวันที่ ..........กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน:รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตาม
ขอ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:กอนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมตามขอ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ให
ความรวมมือเปนประโยชน:ตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา ที่มี
ผลประโยชน:รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส: หรือเปน ผูเสนอ
ราคาที่ ก ระทํ า การอั น เปนการขั ด ขวางการแขงขั น ราคาอยางเปนธรรม อาจอุ ท ธรณ: คํ า สั่ ง ดั ง กลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ:ของปลัดกระทรวงใหถือ
เปนที่สุด
ในกรณีที่ป ลั ดกระทรวงพิจ ารณาเห็ นดวยกับ คํ า คัด คานของผูอุ ทธรณ: และเห็ น วาการ
ยกเลิ กการพิ จารณาผลการเสนอราคาที่ไดดํ า เนิ น การไปแลวจะเปนประโยชน: แกทางราชการอยางยิ่ ง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:
(๒) ราคาที่เสนอ...
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คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต: www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
จํานวน ๒๗๕,๖๐๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส:ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ํา
ประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส: หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความ
ถูกตอง ในวันที่........กันยายน 2558 ตั้งแตเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ครั้งนี้ จังหวัดจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ: ราคาต่ําสุด และจะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:จะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน:ตอ จังหวัดเทานั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส:ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส: หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส:ทางระบบการจัดซื้อจัดจางอิเล็กทรอนิกส:ของจังหวัด
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส:ของผูเสนอราคาอยาง
หนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส:
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส:ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสิน
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พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:หรือจังหวัด มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทํา
สัญญา หากหลักฐานดังกลาวมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๕ จังหวัดทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน:
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวา
ไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:หรือจังหวัดจะให
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกส:ใหเสร็จสมบูรณ: หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟ{งได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคา
ที่มีสิทธิ ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน:รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๕จังหวัดมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และจังหวัดจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชน:แกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณา
ผลการเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุ
ในขอ ๑.๓ กับจังหวัด ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวน
เงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย:ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย:และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย…

-6๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส: (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. ค;าจางและการจ;ายเงิน
จังหวัดจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ถางปmา
กําจัดวัชพืช ขุดตอ ปรับพื้นที่ แลวเสร็จ ถมดินบดอัดแนน ใหไดคาระดับ -๒.๓๐ จาก BM +๐.๐๐ ม. หรือถม
ลึกเฉลี่ยจากดินเดิมประมาณ ๑.๒๐ ม. ใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๖๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ถมดิน
บดอัดแนน ใหไดคาระดับ -๑.๑๐ จาก BM + ๐.๐๐ ม. หรือถมความลึกเฉลี่ยจากดินเดิมประมาณ ๒.๔๐ ม. ให
แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่จางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราค;าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตาม
สัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร;อง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป• นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินนอกงบประมาณประจําป• พ.ศ.
๒๕๕๘ (เพิ่มเติม)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ จังหวัดไดรับอนุมัติเงินคาจางจากเงิน
นอกงบประมาณประจําป• พ.ศ. ๒๕๕๘ (เพิ่มเติม) แลวเทานั้น
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่
ไดประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกส:แลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทย จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรือ
อื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคา…

-7๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จังหวัดสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการจางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ:ที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
จังหวัดสิงห:บุรี
กันยายน ๒๕๕๘

การเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น (ตั้งแต;วันที่ 9 - 14 กันยายน 2558)
ผูสนใจสามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ: เกี่ยวกับงานนี้เปนลายลักษณ:อักษรไดที่
1. ทางไปรษณีย:ตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไปที่ สํานักงานธนารักษ:พื้นที่สิงห:บุรี ศาลากลางจังหวัด
สิงห:บุรี (หลังเกา) ชั้น 1 ถนนสิงห:บุรี-บางพาน ตําบลบางมัญ อําเภอเมืองสิงห:บุรี จังหวัดสิงห:บุรี 16000
2. ทางเว็บไซต:โดยระบุชื่อผูแสดงความคิดเห็นไดที่ E-Mail Address : rtsin@treasury.go.th
โดยสาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ: หรือมีความเห็น ตองเปoดเผยชื่อและที่อยู หมายเลขโทรศัพท:ที่
สามารถติดตอได

การแบ;งงวดงาน-งวดเงิน
งานจางเหมาถมดิน เพื่อเตรียมพื้นที่ในการกอสรางอาคารสํานักงานธนารักษ:พื้นที่สิงห:บุรี
และอาคารพักอาศัยเจาหนาที่

แบงงวดงานถมดินเปน 3 งวด ระยะเวลา 90 วัน
งวดงานที่ 1
- ถางปmา กําจัดวัชพืช ขุดตอ ปรับพื้นที่ แลวเสร็จ
- ถมดินบดอัดแนน ใหไดคาระดับ -2.30 จาก BM +0.00 ม.
หรือถมลึกเฉลี่ยจากดินเดิมประมาณ 1.20 ม.
คิดเปนรอยละ 30% ระยะเวลา 30 วัน นับจากลงนามในสัญญา
งวดงานที่ 2
- ถมดินบดอัดแนน ใหไดคาระดับ -1.10 จาก BM + 0.00 ม.
- หรือถมความลึกเฉลี่ยจากดินเดิมประมาณ 2.40 ม.
คิดเปนรอยละ 60% ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน นับจากลงนามในสัญญา
งวดงานที่ 3
- ถมดินบดอัดแนน ใหไดคาระดับ +0.00 จนแลวเสร็จ
คิดเปนรอยละ 100% รวมระยะเวลาดําเนินการ 90 วัน

