( สาเนา )
ประกาศจังหวัดลาพูน
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่ อสร้ างวางท่ อส่ งนา้ เพื่อการเกษตรบ้ านร่ องห้ า หมู่ท่ ี 4 บ้ านป่ าตอง หมู่ท่ ี 7 และ
บ้ านสารภีชัย หมู่ท่ ี 12 ตาบลท่ าตุ้ม อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน วางท่ อส่ งนา้ ขนาด 4 นิว้ ชัน้ 8.5 ชนิด
ปลายบาน พร้ อมอุปกรณ์ จานวน 3 จุด ๆ ละ จานวน 1,850 ท่ อน รวมท่ อจานวน 5,550 ท่ อน
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
จังหวัดลาพูน มีความประสงค์ประกวดราคาจ้ างวางท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตรบ้ านร่องห้ า หมูท่ ี่ 4 บ้ าน
ป่ าตอง หมูท่ ี่ 7 และบ้ านสารภีชยั หมูท่ ี่ 12 ตาบลท่าตุ้ม อาเภอป่ าซาง จังหวัดลาพูน วางท่อส่งน ้า นนาด 4 นิ ้ว ชัน้
8.5 ชนิดปลายบาน พร้ อมอุปกรณ์ จานวน 3 จุด ๆ ละ จานวน 1,850 ท่อน รวมท่อจานวน 5,550 ท่อน ด้ วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรูปแบบและรายการนององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตุ้มกาหนด
ระยะเวลาดาเนินการ 90 วัน ด้ วยเบิกจ่ายโครงการตามแผนปฏิบตั ิราชการจังหวัดลาพูน ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2562
ราคากลางนองงานก่อสร้ างในการประกวดราคาครัง้ นี ้เป็ นเงิน
ทังสิ
้ ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนบาทถ้ วน)
หากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้ างมีราคาที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้
ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ ต้องปฏิบตั ิไปตามราคากลางนัน้ (ผู้ยื่นน้ อเสนอจะต้ องรับผิดชอบ
ในการถอดแบบและคานวณราคาเอง จะนาราคากลางนองทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้ องค่า
ก่อสร้ างในภายหลังไม่ได้
ผู้ยื่นน้ อเสนอจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นน้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานนองรัฐไว้ ชวั่ คราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิงานนองผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือน่ายสารสนเทศนองกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานและได้ แจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานนอง
หน่วยงานนองรัฐในระบบเครือน่ายสารสนเทศนองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบคุ คลที่ผ้ ทู ิ ้งงานเป็ นหุ้นส่วน
ผู้จดั การ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการนองนิติบคุ คลนันด้
้ วย
๖. มีคณ
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื ้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็ นนิติบคุ คลผู้มีอาชีพรับจ้ างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นน้ อเสนอราคารายอื่นที่เน้ ายื่นน้ อเสนอให้ แก่จงั หวัดลาพูน ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็ นผู้กระทาการอันเป็นการนัดนวางการแน่งนันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี ้
๙. ไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมนึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รฐั บาลนองผู้ยื่น
น้ อเสนอได้ มีคาสัง่ ให้ สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน้
๑๐. ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องมีผลงานก่อสร้ างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้ างก่อสร้ าง หรือ
ผลงานก่อสร้ างระบบประปาที่มีหอถังสูงคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือผลงานก่อสร้ างที่มีระบบท่อน ้าเพื่อการเกษตร ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้ านเจ็ดแสนห้ าหมืน่ บาทถ้ วน) และเป็ นผลงานที่เป็ นคูส่ ญ
ั ญา
โดยตรงกับหน่วยงานนองรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่จงั หวัดลาพูนเชื่อถือ
ผู้ยื่นน้ อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบนอง "กิจการร่วมค้ า" ต้ องมีคณ
ุ สมบัติดงั นี ้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้ าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่ กิจการร่วมค้ าจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วน
ตามเงื่อนไนที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้ า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้ าง กิจการร่วมค้ าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้ างนองผู้เน้ าร่วมค้ ามาใช้ แสดงเป็ น
ผลงานก่อสร้ างนองกิจการร่วมค้ าที่เน้ าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้ าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิติบคุ คลที่เน้ าร่วมค้ า
ทุกรายจะต้ องมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเงื่อนไนที่กาหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้ า
ได้ มีน้อตกลงระหว่างผู้เน้ าร่วมค้ าเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกาหนดให้ ผ้ เู น้ าร่วมค้ ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รบั ผิดชอบหลัก
ในการเน้ าเสนอราคากับหน่วยงานนองรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้ อมการยื่นน้ อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้ านันสามารถใช้
้
ผลงานก่อสร้ างนองผู้เน้ าร่วมค้ าหลักราย
เดียวเป็ นผลงานก่อสร้ างนองกิจการร่วมค้ าที่ยื่นน้ อเสนอได้
ทังนี
้ ้ "กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้ าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบคุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
๑๑. ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) นองกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผู้ยื่นน้ อเสนอซึ่งได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) นองกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๓. ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นน้ อเสนอซึ่งได้ รับคัดเลือกเป็ นคูส่ ญ
ั ญาต้ องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึ่งมีมลู ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๑๕. ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องแนบบัญชีรายการก่อสร้ าง (หรือใบแจ้ งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้ องแสดงรายการ
วัสดุอปุ กรณ์ โดยจะต้ องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้ างให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
๑๖. ผู้ยื่นน้ อเสนอจะต้ องแนบแคตตาล็อกตัวจริงนองท่อส่งน ้าที่มีรายละเอียดนอง น้ อต่อ วาล์ว
อุปกรณ์ ประกอบต่าง ๆ ให้ ครบถ้ วนชัดเจนพร้ อมเอกสารยื่นประกวดราคา พร้ อมทังรั้ บรองสาเนาถูกต้ อง
๑๗. ผู้ยื่นน้ อเสนอแนบเอกสารวัสดุอปุ กรณ์ที่ใช้ ในการวางท่อส่งน ้าเพื่อการเกษตรจะต้ องเป็นนองใหม่
ที่ยงั ไม่เคยใช้ งาน มาก่อน และหากเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มกี ารกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผู้รับจ้ างจะต้ องใช้
วัสดุอปุ กรณ์ที่ได้ รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) เท่านัน้ พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
๑๘. ผู้ยื่นน้ อเสนอจะต้ องแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สานาวิศวกรรม
โยธาและสาเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกรที่ไม่นาดสมาชิกภาพนองวิศวกรที่เป็นผู้ควบคุมงานในการก่อสร้ างอาคาร
และใบรับรองการควบคุมงานนองวิศวกร พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
๑๙. ผู้ยื่นน้ อเสนอจะต้ องแนบสาเนาช่างประจาโครงการ วุฒิไม่ต่ากว่า ปวช. หรือ ปวส. สานาโยธา
ก่อสร้ าง หรือสารวจ พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
๒๐. ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องยื่นเอกสารแผนการดาเนินงานซึ่งจะต้ องก่อสร้ างให้ แล้ วเสร็จ พร้ อมจะส่งมอบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อแสดงถึงนีดความสามารถนองผู้ยื่นน้ อเสนอ และยืนยันดาเนินการก่อสร้ างได้ สาเร็จ
ถูกต้ องครบถ้ วนทุกแห่ง สาหรับแผนการดาเนินการก่อสร้ างจะมีผลต่อการติดตามควบคุมงาน และมีผลผูกพันกับ
สัญญาจ้ างเหมาด้ วย พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีที่ผ้ ยู ื่นน้ อเสนอได้ ทาสัญญาจ้ างเหมาเป็ นผู้รับจ้ างนองจังหวัด ในการดาเนินการก่อสร้ างวางท่อ
ส่งน ้าเพื่อการเกษตรแล้ ว แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ ตามแผนการดาเนินงานที่ผ้ รู ับจ้ างยื่นเสนอต่อจังหวัด ในการ
ยื่นประกวดราคาครัง้ นี ้ จังหวัดจะพิจารณาและมีสิทธิยกเลิกสัญญาจ้ างเหมา โดยจังหวัดสงวนสิทธิ์ไม่ชาระ
ค่าใช้ จ่ายใด ๆ ทังสิ
้ ้น ในส่วนที่ผ้ รู ับจ้ างได้ ดาเนินการก่อสร้ างไปแล้ ว รวมถึงต้ องถูกตัดสิทธิ์ในการเน้ าประกวดราคา
ในงานจ้ างนองจังหวัดในครัง้ ต่อไป
๒๑. ผู้ยื่นน้ อเสนอจะต้ องยื่นเอกสารประกันการชารุดเสียหาย นองวัสดุ และอุปกรณ์จากการใช้ งาน
ตามปกติเป็ นเวลา ๒ ปี นับตังแต่
้ วนั ที่รับมอบงาน และเป็นภาระนองผู้รับจ้ างจะต้ องดูแลวัสดุอปุ กรณ์ตา่ ง ๆ ให้ อยู่
ในสภาพใช้ งานได้ ดี หากในระยะเวลาดังกล่าวเกิดการชารุดเสียหายหรือนัดน้ อง ผู้รับจ้ างต้ องทาการแก้ ไนให้ เสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งเป็นลายลักษณ์อกั ษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น และแจ้ งผลการแก้ ไน
เป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ จงั หวัด ทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันแก้ ไนแล้ วเสร็จ หากไม่ดาเนินการซ่อมแซมความ
ชารุดบกพร่องดังกล่าว จังหวัดดาเนินการซ่อมแซม แก้ ไน โดยเบิกค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการจากเงินค ้าประกัน

สัญญา และจะต้ องถูกตัดสิทธิ์ในการเน้ าประกวดราคาในงานจ้ างครัง้ ต่อไปนองจังหวัด
๒๒. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้ องยื่นเอกสารท่อพีวีซีแน็งสาหรับใช้ ทาท่อน ้าดื่ม (มอก.๑๗-๒๕๓๒) ที่ออก
โดยบริษัทท่อนัน้ ๆ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒๓. ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้ องยื่นเอกสารการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้ กบั กระทรวงอุตสาหกรรมนอง
บริษัทที่ผลิตท่อนันๆ
้ พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
๒๔. ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องยื่นเอกสารงานบริการหลังการนาย ประเด็นการเสนอแนวทางการตรวจสอบ
หลังเสร็จสิ ้นงาน พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
๒๕. ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องยื่นเอกสารงานบริการหลังการนาย ประเด็นการรับรองงานก่อสร้ างอื่น ๆ ที่
เกี่ยวเนื่องกับการวางท่อน ้าเพื่อการเกษตร พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
๒๖. ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องยื่นเอกสารงานบริการหลังการนาย ประเด็นการซ่อมบารุงและดูแลวางระบบ
ท่อส่งน ้า ประกอบด้ วย คูม่ ือแนวทางการปฏิบตั ิการบารุงรักษา แผนผังแสดงการทางานนองระบบท่อส่งน ้า
คุณลักษณะ หน้ าที่ การทางาน อายุการใช้ งานนองแต่ละส่วน นันตอนการท
้
างานทังระบบ
้
และวิธีการดูแล
บารุงรักษา พร้ อมทังรั
้ บรองสาเนาถูกต้ อง
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้ าง พร้ อมรับฟังคาชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่ 17 ธันวาคม 2561
ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๐๐ น. ณ สถานที่กอ่ สร้ าง โดยให้ พร้ อมกัน ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วน
ตาบลท่าตุ้ม เวลา ๑๓.๐๐ น. หากพ้ นเวลาดังกล่าวแล้ ว ที่ทาการปกครองอาเภอป่ าซางถือว่าท่านทราบสถานที่
ก่อสร้ าง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้ ว เมื่อเกิดปัญหาและอุปสรรคในเวลาทางาน จะนามากล่าวอ้ างให้
พ้ นความผิดต่อจังหวัดไม่ได้
ผู้ยื่นน้ อเสนอต้ องยื่นน้ อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื ้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถนอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื ้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลน ๐๕๓๕๒๒๓๒๐ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้ องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและนอบเนตนองงาน โปรดสอบถาม
มายัง จังหวัดลาพูน ผ่านทางอีเมล์ 6510601@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดภายใน
วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยจังหวัดลาพูนจะชี ้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๑
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑

ยงยุทธ สุนศิริ
(นายยงยุทธ สุนศิริ)
นายอาเภอป่ าซาง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่
๒) ในระบบ e-GP ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่นอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สาเนาถูกต้ อง
วราปรียา ปรามาลย์
(นางสาววราปรียา ปรามาลย์)
ปลัดอาเภอ (จพง.ปค.ชานาญการพิเศษ)
ประกาศนึ ้นเว็บวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑
โดย นางสาววราปรียา ปรามาลย์ ปลัดอาเภอ (จพง.ปค.ชานาญการพิเศษ)
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลนที่ ๒/๒๕๖๒

