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ประกาศกรมปาไม

เร่ือง ประกวดราคาจางปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารเทียมคมกฤส ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e

bidding)

                 กรมปาไม มีความประสงค ประกวดราคาจางปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารเทียมคมกฤส ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น

๑๙,๕๓๕,๔๖๓.๘๑ บาท (สิบเกาลานหาแสนสามหม่ืนหาพันสี่รอยหกสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)

                 ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนช่ือแลว

                 ๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมปาไม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                 ๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ

ราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น

                 ๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา

สัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด

                 ๖. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน

วงเงินไมนอยกวา ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานบาทถวน) ภายในระยะเวลา ๕ (หา) ป อยางนอย ๒ ผลงาน นับแต

ไดทํางานแลวเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวน

ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรม

เช่ือถือ

                     ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                     (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช

แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                     (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ

รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ

หลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผล
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งานกอสรางของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได

                     ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)

                 ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

                 ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชี

กลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

                 ๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละคร้ังซ่ึงมีมูลคาไมเกิน สาม

หม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

                 ๑๐. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรไฟฟาข้ันตํ่าระดับสามัญ และภาคี หรือตาม พ.ร.บ.วิชาชีพ

วิศวกรรมกําหนด อยางละ ๑ คน ซ่ึงมีความรูและความสามารถในการควบคุมงานของผูรับจางได เมื่อเห็นวาปฏิบัติ

งานไมถูกตองหรืออาจจะเกิดความเสียหายจากการควบคุมการติดตั้งระบบไฟฟา และมีวิศวกรไฟฟาที่จดทะเบียน

อยางตํ่าข้ันสามัญเปนผูลงนามรับรองผลงานในเอกสารการสงมอบงานท้ังหมด และตองเปนวิศวกรไฟฟาที่ปฏิบัติงาน

เปนพนักงานประจําของบริษัทหรือนิติบุคคล (โดยมีเอกสารประกอบ) พรอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมแนบ

ประกอบการพิจารณาในวันยื่นขอเสนอการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดวย

                กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๗ เมษายน

๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตั้งแตวันท่ีประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.forest.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒-๓ ตอ ๕๖๘๐ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานท่ีหรือแบบรูปรายการละเอียด โปรดสอบถาม

มายัง กรมปาไม ผานทางอีเมล pornsri.bu@forest.go.th ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกรมปาไมจะช้ีแจง

รายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.forest.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๓ เมษายน

๒๕๖๐ 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
 

 

 

 

 

(นางสาวถนอม โมบัญดิษฐ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู

อํานวยการสํานักบริหารกลาง

ปฎิบัติราชการแทน อธิบดีกรมปาไม

หมายเหต ุ     ๑. ผูป้ระกอบการสามารถจัดเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ๑ และเอกสารสว่นที ๒) 
                       ในระบบ eGP ไดต้ั งัแตว่นัทีขอรับเอกสารจนถงึวนัเสนอราคา
                   ๒. กรมป่าไมจ้ะลงนามในสญัญา เมือไดรั้บการอนุมตัใิหข้ยายระยะเวลาการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณประจํา
                        ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จากกระทรวงการคลงัแลว้
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เอกสารประกวดราคาจางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)

เลขที่  ๑๖๐๑.๗/๗/๒๕๖๐

ประกวดราคาจางปรับปรุงระบบไฟฟา อาคารเทียมคมกฤส ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ebidding)

ตามประกาศ กรมปาไม

ลงวันที่  ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐

                  กรมปาไม ซ่ึงตอไปน้ีเรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางปรับปรุงระบบไฟฟา อาคาร

เทียมคมกฤส ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ ดําเนินการปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคมกฤส

ซ่ึงเปนอาคารสํานักงานสูง ๔ ช้ัน ตั้งอยูเลขท่ี ๖๑ ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมี

ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางท่ัวไป

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          

                          ๑.๕     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๗     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (ราย

ละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพ่ือใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน

และเพ่ือใหประชาชนตรวจดูได)

                          ๑.๘     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

                                    รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ.pdf

                 ๒.    คุณสมบัติของผูเสนอราคา

                          ๒.๑     ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาจาง

                          ๒.๒     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการและได

แจงเวียนช่ือแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการส่ังใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

                          ๒.๓     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๕

                          ๒.๔     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRrKNBz00u1zh1%0AbOpzJbYkigNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJErzVHEa0%2Fs9qMoEnsqySdSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa6V8Xtu76YrUFM%2FM9K0DwwO0lbQo6O2C0t4%0ACqc3fjEsrLpc2UYcxM55rkRxwjKvolAS2yS%2FK2hJv4dVVtul%2Bpixhf3VZDbDZS6rndsirhyWKhIb%0AAPX8y62EJyk25c2vRd56BVUSQx%2BPupgDgcbFfnM6
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ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๕     ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา

และหามทําสัญญาตามท่ี กวพ. กําหนด

                          ๒.๖     ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด

ราคาจางในวงเงินไมนอยกวา ๙,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เกาลานบาทถวน) ภายในระยะเวลา ๕ (หา) ป อยางนอย ๒ ผล

งาน นับแตไดทํางานแลวเสร็จจนถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง

กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชน

ท่ีกรมเช่ือถือ

                                   ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

                                   (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะ

ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม

"กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคา

มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

                                   (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละ

นิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน

กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปน

ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวด

ราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลัก

รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

                                   ท้ังนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด

ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)

                          ๒.๗     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ

รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

                          ๒.๘     บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัด

จาง ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของ

กรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ

                          ๒.๙     คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคา

ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได

                          ๒.๑๐  ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรไฟฟาข้ันตํ่าระดับสามัญ และภาคี หรือตาม

พ.ร.บ.วิชาชีพวิศกรรมกําหนด อยางละ ๑ คน ซ่ึงมีความรูและความสามารถในการควบคุมงานของผูรับจางได เมื่อเห็น

วาปฏิบัติงานไมถูกตองหรืออาจจะเกิดความเสียหายจากการควบคุมการติดตั้งงานระบบไฟฟา และมีวิศวกรไฟฟาที่จด

ทะเบียนอยางตํ่าข้ันสามัญเปนผูลงนามรับรองผลงานในเอกสารการสงมอบงานท้ังหมด และตองเปนวิศวกรไฟฟาที่

ปฏิบัติงานเปนพนักงานประจําของบริษัทหรือนิติบุคคล (โดยมีเอกสารประกอบ) พรอมใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมแนบประกอบการพิจารณาในวันยื่นขอเสนอการประมูลการจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดวย

                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง
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ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล

ธรรมดา ท่ีมิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร ตามที่ระบุ

ไวใน (๑)

                                   (๔)    เอกสารเพ่ิมเติมอื่นๆ

                                           (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมสําเนาถูกตอง (ถามี)

                                           (๔.๒)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมสําเนาถูกตอง (ถามี)

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๖ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                          ๓.๒    สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ

อํานาจ ใหบุคคลอ่ืนลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ

จัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่

มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทาน้ัน)

                                   (๔)    บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ

อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมท้ังกําไรไวดวย

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๖ (๒) โดยไมตองในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
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ขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ

ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา

รวมท้ังส้ิน ซ่ึงรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๙๐ วัน นับแตวันเสนอราคา โดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๒๑๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให

ถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไข ใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและเสนอรา

คาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ ๑.๕ (๑) ณ วัน

ประกาศประกวดราคาหรือไม

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะที่มี

การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ

๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ

จะตัดรายช่ือผูเสนอราคารายน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผู

ท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่

ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว

                          ๔.๖     ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา

                                   (๕)    ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
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                          ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซ้ือจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๙๗๖,๗๗๔.๐๐ บาท (เกาแสน

เจ็ดหมื่นหกพันเจ็ดรอยเจ็ดสิบสี่บาทถวน)

                          ๕.๑     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดัง

ระบุในขอ ๑.๔ (๑)

                          ๕.๒     เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ียื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือ

จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          กรณีท่ีผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ

เสนอราคา จะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง ในวันที่ ๑๙ เมษายน

๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                          ตามแบบตัวอยางหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศ (หลักประกันการ

เสนอราคา) กําหนดใหระบุช่ือผูเสนอราคา เปนผูวางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอราคา

ในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกัน

การเสนอราคา ใหดําเนินการดังนี้ 

                          (๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเสนอราคา ซ่ึงตองวางหลัก

ประกันการเสนอราคา ในนามกิจการรวมคา เทานั้น

                          (๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุช่ือผูเสนอราคา ซ่ึงตองวาง

หลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขาเสนอราคากับทาง

ราชการ

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย) 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓ ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อ

ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม

                          ๖.๒     หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอเสนอ

ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียง

เล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะใน

กรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น

                          ๖.๓     กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไป

น้ี
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                                   (๑)    ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัด

ซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือนิติบุคคล หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือ

ท้ังหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

                          ๖.๔     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาช้ีแจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จ

จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดัง

กลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๕     กรมทรงไวซ่ึงสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะ

พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ

การคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปน

เท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะให ผูเสนอราคานั้นช้ีแจงและ

แสดงหลักฐานที่ทําใหเช่ือไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ

หากคําช้ีแจงไมเปนท่ีรับฟงได กรมมีสิทธิท่ีจะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น

                          ๖.๖     ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ

ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาท่ีกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๕ กรม

มีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาท่ีไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้น

เปนผูท้ิงงาน

                               ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได

ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ

ราคาดังกลาวได

                 ๗.     การทําสัญญาจาง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ กับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ

๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใดดังตอไปน้ี

                          ๗.๑     เงินสด
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                          ๗.๒     เช็คท่ีธนาคารส่ังจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันท่ีท่ีทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน

๓ วัน ทําการของทางราชการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ

๑.๔ (๒)

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกัน

ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซ่ึงไดแจงช่ือเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตาม

แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๗ งวด ดังนี้

                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดังน้ี(๑) สง

แผนดําเนินงาน / พรอมนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการผูควบคุมงานภายใน ๑๕ วัน(๒)

สํารวจ ตรวจสอบพ้ืนท่ีปฏิบัติงานจริง พรอมจัดทํารายละเอียดการตรวจสอบสถานท่ีปฏิบัติงานใหคณะกรรมการผู

ควบคุมงาน(๓) ตารางเวลาทํางาน(๔) ช่ือผูปฏิบัติงาน / หัวหนางาน ที่ปฏิบัติงานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคม

กฤส (๕) รายการวัสดุท่ีใชทํางาน, พ้ืนท่ีที่ใชในการเก็บวัสดุ อุปกรณและเครื่องมือในการปฏิบัติงาน(๖) แบบใชงาน

Shop Drawing อยางนอย ๔ ชุด เขียนดวย Auto Cad ใหแลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

ท้ังน้ีรายละเอียดของงานใหเปนไปตามขอกําหนดประกอบแบบงานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคมกฤส ที่แนบ

ทายรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานจางปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคมกฤส

                          โดยกรมปาไมจะจายเงินคาจางเมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไดรับแผนปฏิบัติงานและแบบใช

งาน Shop Drawing และกรมปาไมใหความเห็นชอบ

                          งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการจัดหาพรอม

ติดต้ัง และเดินทอรอยสายไฟ ระบบไฟฟาแสงสวาง เตารับไฟฟา และระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ แลวเสร็จ ตาม

ใบปริมาณงานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคมกฤส โดยกรมปาไมจะจายคาจางงวดที่ ๒ เมื่อคณะกรรมการตรวจ

การจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว และกรมปาไมใหความเห็นชอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

                          งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการจัดหาพรอม

ติดต้ัง และเดินทอรอยสายไฟ ระบบโทรศัพท ระบบโทรทัศนวงจรปด และระบบปองกันฟาผา แลวเสร็จ ตามใบ

ปริมาณงานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคมกฤส โดยกรมปาไมจะจายคาจาง งวดที่ ๓ เมื่อคณะกรรมการตรวจ

การจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว และกรมปาไมใหความเห็นชอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

                          งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการจัดหาพรอม

ติดต้ัง และเดินทอรอยสายไฟ ระบบแจงเหตุเพลิงไหม แลวเสร็จ ตามใบปริมาณงานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียม

คมกฤส โดยกรมปาไมจะจายคาจางงวดที่ ๔ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว และกรมปา

ไมใหความเห็นชอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

                          งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการเดินสายไฟฟา
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พรอมรางเดินสายไฟจากหมอแปลงไฟฟาไปยังตู MDB จนถึงตู Load Center ทั้งหมด แลวเสร็จ ตามใบปริมาณงาน

ปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคมกฤส โดยกรมปาไมจะจายคาจางงวดที่ ๕ เม่ือคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจ

รับงานเรียบรอยแลว และกรมปาไมใหความเห็นชอบ ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

                          งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการแลวเสร็จ

ดังน้ี(๑) ร้ือถอนโคมไฟ สวิทซ เตารับไฟฟา เตารับโทรศัพท และทอรอยสายไฟเดิม (๒) ซอมแซม ฝาเพดาน ผนัง สีที่

ชํารุดจากการปรับปรุง (๓) งานตรวจสอบ,เปล่ียนถายนํ้ามันหมอแปลง(๔) งานซอมแซมดวงโคมที่ระบุในแบบวาใชโคม

เดิม(๕) งานปรับปรุงตู MDB , ตู DB, ตู Load Center and Consumer Unit โดยกรมปาไมจะจายคาจางงวดที่ ๖

เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว และกรมปาไมใหความเห็นชอบ ใหแลวเสร็จภายใน

๒๑๐ วัน

                          งวดที่ ๗ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน

ท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย และทําการทดสอบระบบพรอม

อบรมเจาหนาที่ท่ีเก่ียวของตามรายละเอียดดังนี้

                  (๑) ผูรับจางตองจัดฝกอบรมเจาหนาท่ีควบคุมเครื่อง และรักษาของผูวาจาง ใหมีความรูความสามารถ

ในการใชงาน และบํารุงรักษากอนสงมอบงาน

                  (๒) ผูรับจางตองจัดหาชางผูชํานาญการ ในระบบตางๆ มาชวยควบคุมและรักษาเครื่องเปนระยะเวลา

อยางนอย ๒๐ วัน ติดตอกันหลังจากสงมอบงานและตองจัดหนังสือคูมือการใช และบํารุงรักษาเครื่อง และอุปกรณ

ดังน้ี

                      (๒.๑) ผูรับจางตองจัดทํารายละเอียดของอุปกรณที่ใช ซ่ึงประกอบดวยวิธีใช วิธีและรายละเอียดของ

การบํารุงรักษา รายการอะไหล และอ่ืนๆ เปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษสําหรับเคร่ือง และอุปกรณทุกช้ินที่

ผูรับจางนํามาใชจํานวน ๔ ชุด มอบใหแกผูวาจางในวันสงมอบงาน

                      (๒.๒) หนังสือคูมือท้ังหมด ผูรับจางตองสงรางเสนอผูวาจาง ๑ ชุด เพื่อตรวจสอบและอนุมัติ กอน

การสงตนฉบับจริง

                (๓) ผูรับจางตองจัดสงแบบสรางจริง (AS-Built Drawings) จํานวน ๔ ชุด ทั้งนี้รายละเอียดของงานให

เปนไปตามขอกําหนดประกอบแบบงานปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคมกฤส ที่แนบทายรายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะงานจางปรับปรุงระบบไฟฟาอาคารเทียมคมกฤส

               (๔) บทความโฆษณาของผูผลิต หรือแคตตาล็อก ไมถือวาเปนหนังสือคูมือ การใช และบํารุงรักษาโดยตอง

ดําเนินการทุกระบบใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดให

แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย โดยกรมปาไมจะจายเงินคาจางเมื่อคณะ

กรรมการตรวจการจางไดตรวจรับงานเรียบรอยแลว และกรมปาไมใหความเห็นชอบ

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอ

วัน

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซ่ึงไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ

ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอย
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กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 

๑๕  วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                          ๑๑.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๕๕ แลวเทาน้ัน

                                    ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น

๑๙,๕๓๕,๔๖๓.๘๑ บาท (สิบเกาลานหาแสนสามหม่ืนหาพันสี่รอยหกสิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค)

                          ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองส่ังหรือนําส่ิงของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้น

ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซ่ึงเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซ้ือของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซ่ึงจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๑.๓   ผูเสนอราคาซ่ึงกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกันการ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบของทางราชการ

                          ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม

ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                 ๑๒.    การปรับราคาคางานกอสราง

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาจะนํามาใชในกรณีที่ คางานกอสรางลดลง

หรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี

                         -

                 ๑๓.    มาตรฐานฝมือชาง

                          เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว วิศวกรไฟฟาขั้นตํ่าระดับสามัญ และภาคี ในอัตรา

ไมตํ่ากวารอยละ ๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้




	ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า
	ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน (20-3-60)
	ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา (20-3-60)

	CCF20032560_0000



