ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาการก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ได้มาตรฐานน้้าดื่ม
โครงการยกระดับน้้าดื่มสะอาดโรงเรียนมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง และโรงเรียนพระปริยัติธรรม
วัดบูรพาภิราม ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
...............................................
ด้วยจังหวัดร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้าให้ได้มาตรฐานน้้าดื่ม ด้วยระบบ Oxidation Reduction Potential หรือ Redox Potential(ORP-)
โครงการยกระดับน้้าดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
(งบกลาง) จ้านวน ๒ โรง ประกอบด้วย
๑. โรงเรียนมงคลญาณปริยัติ วัดสระทอง วงเงินงบประมาณ ๘๐๔,๖๖๕ บาท (แปดแสนสี่พัน
หกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้าง ๘๐๔,๒๒๙ บาท (แปดแสนสี่พันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดบูรพาภิราม วงเงินงบประมาณ ๘๐๔,๖๖๕ บาท (แปดแสนสี่พัน
หกร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) ราคากลางของงานก่อสร้าง ๘๐๔,๒๒๙ บาท (แปดแสนสี่พันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างเหมาก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าดื่มประเภทเดียวกับ
ทีส่ อบราคาจ้าง
๒. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาอื่น ณ วันสอบราคาจ้าง
หรือไม่เป็นผู้กระท้าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการจ้างครั้งนี้
๔. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อ ไว้ในบัญชีรายชื่อ
ว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเรียบร้อยแล้ว
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน
ในสาระส้าคัญ เว้นแต่ผู้เสนอราคานั้นจะแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการ ที่บุคคลหรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีสั่งเพิกถอนชื่อ
จากบัญชีดังกล่าวแล้ว

/๘. จังหวัดร้อยเอ็ด…

-

๒ -

๘. จังหวัดร้อยเอ็ดจะพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาโดยเลือกใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price)
จากราคารวมที่ก้าหนดตามโครงการ
๙. ราคาที่เสนอต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวง
ไว้ด้วย และต้องเสนอยืนก้าหนดราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันที่ยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในก้าหนดยื่นราคา
ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๑๐. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณห์
สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นส่วนผู้จัดการ/บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ หรือผู้มีอ้านาจลงนาม พร้อมทั้งลงชื่อรับรอง
ในเอกสารทุกแผ่นด้วย
๑๑. ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกตัวจริงของ มอเตอร์ไฟฟ้า กราฟและคุณสมบัติต่างๆ และ
เครื่องปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐานด้วย Oxidation Reduction Potential หรือ Redox Potential (ORP-)
และอุปกรณ์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วนชัดเจนพร้อมเอกสารยื่นเสนอราคา
๑๒. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งาน
มาก่อน และหากเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการก้าหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผู้รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านั้น และให้แนบเอกสารมาพร้อมเอกสารยื่นประมูลราคา
๑๓. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือยินยอมและยืนยันจากผู้ผลิต หรือผู้แทนจ้าหน่ายมอเตอร์ที่น้ามา
ประกอบการติดตั้งต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ โดยยินยอมและรับรองให้ผู้ค้า
ประกอบติดตั้งใช้ในระบบปรับปรุงคุณภาพน้้า โดยผู้ค้าจะต้องแนบหนังสือรับรองต้นฉบับจากผู้ผลิตหรือผู้แทน
จ้าหน่าย (พร้อมแนบหนังสือรับรองการแต่งตั้งจากผู้ผลิต) รวมถึงส้าเนาใบรับรองมาตรฐาน ISO และใบรับรอง
CE mark พร้อมลงนามรับรองโดยผู้มีอ้านาจและประทับตรารับรองโดยผู้ผลิตโดยรับประกัน
๑๔. ผู้เสนอราคาต้องจัดท้าคู่มือการใช้งานและการแก้ปัญหาเบื้องต้น ที่ประกอบด้วย แผนผังแสดง
การท้างานของระบบประปาบาดาลและระบบปรังปรุงคุณภาพน้้า คุณลักษณะ หน้าที่ การท้างาน อายุการใช้งาน
ของแต่ละส่วน แสดงขั้นตอนการท้างานทั้งระบบ และวิธีการดูแลบ้ารุงรักษา จ้านวน ๒ เล่ม มาพร้อมเอกสารที่ยื่น
ประมูลราคา
๑๕. ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับประกันการช้ารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุปกรณ์การใช้งาน
ตามปกติเป็นเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างที่ต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่
ในสภาพใช้งานได้ดี ยกเว้น วัสดุสิ้นเปลือง ที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใช้งาน เช่น ไส้กรอง สารกรอง
หากในระยะเวลาดังกล่าวเกิดการช้ารุดเสียหายหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องท้าการแก้ไขให้เสร็จภายใน ๑๐ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใดๆทั้งสิ้น และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้
จังหวัดกาฬสินธุ์ทราบภายใน ๗ วัน นับจากวันแก้ไขแล้วเสร็จ หากไม่ด้าเนินการซ่อมแซมความช้ารุดบกพร่องดังกล่าว
จังหวัดกาฬสินธุ์ จะด้าเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการจากเงินค้้าประกันสัญญา และต้อง
ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประมูลราคาในงานจ้างครั้งต่อไปของจังหวัดร้อยเอ็ด
๑๖. ผู้เสนอราคารายใดที่ยื่นเอกสารเสนอราคาไม่ตรงกับเงื่อนไขเสนอราคาและข้อก้าหนด
แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง จังหวัดร้อยเอ็ดจะไม่รับการพิจารณาในการเสนอราคาครั้งนี้
๑๗. ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดจะลงนามในสัญญาก่อหนี้ผูกพันได้ก็ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณใช้แล้วประจ้าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (งบกลาง) มีผลบังคับใช้และส้านักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรร
งบประมาณให้แล้วเท่านั้น
ก้าหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.
พร้อมรับฟังค้าชี้แจงเพิ่มเติม หากผู้ซื้อเอกสารสอบราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างตามวัน เวลาที่ก้าหนด จังหวัดร้อยเอ็ด
จะถือว่ารับทราบรายละเอียดสถานที่ก่อสร้าง ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการท้างาน และจะน้ามาเป็นข้ออ้างใดๆ
เพื่อให้พ้นความรับผิดชอบไม่ได้เป็นอันขาด
/ ก้าหนดยื่นซอง...

-๓–
ก้าหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๕ – ๙ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา
๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด และก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคา
ในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคา/แบบแปลน การก่อสร้างอาคารพร้อมติดตั้งระบบปรับปรุง
คุณภาพน้้าให้ได้มาตรฐานน้้าดื่ม โครงการยกระดับน้้าดื่มสะอาดโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ชุดละ
๕๐๐ บาท ได้ที่กลุ่มอ้านวยการและกิจการคณะสงฆ์ ส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ด ในระหว่างวันที่
๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่
ทางเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th, www.ret.onab.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข
๐๔๓ ๕๑๒๘๑๙ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชัยมงคล ศรีทองแดง)
ผู้อ้านวยการส้านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

