ที่ กส ๐๙๐๙/ว ๑๘๙

ที่ว่าการอาเภอห้วยเม็ก
ถนนฮ่องฮี-กระนวน กส ๔๖๑๗๐
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน สานักงานเกษตรอาเภอห้วยเม็ก
โดยวิธีคัดเลือก
เรียน
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอ โดยวิธีคัดเลือก
ด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน สานักงานเกษตรอาเภอห้วยเม็ก โดยวิธีคัดเลือก โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๑. รายการพัสดุที่ต้องการจ้าง
๑. ก่อสร้างห้องน้า ชาย - หญิง ห้องน้าสาหรับคนพิการ ภายในอาคารที่มีหลังคาคลุม (รายละเอียด
ปร.๔ ปร.๕ ตามเอกสารแนบ)
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสานักงาน ผิวจราจร กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๔ เมตร
หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางดินลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ เมตร
(รายละเอียด ปร.๔ ปร.๕ ตามเอกสารแนบ)
๒. วงเงินงบประมาณ ๖๙๐,๘๐๐.๐๐ (หกแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
๓. ราคากลาง ๖๘๙,๙๔๘.๙๔ (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
๓.๑ ก่อสร้างห้องน้า ชาย - หญิง ห้องน้า เป็นเงิน ๒๒๓,๓๘๓.๓๙ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพัน
สามร้อยแปดสิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)
๓.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสานักงาน เป็นเงิน ๔๖๖,๕๔๕.๕๕ บาท (สี่แสนหก
หมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑
๔.๒
๔.๓
๔.๔

มีความสามารถตามกฎหมาย
ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ

๔.๖
๔.๗
๔.๘
๔.๙
๔.๑๐
๔.๑๑
๔.๑๒
๕. เกณฑ์การพิจารณาผลการ

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นด้วย
มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ
ให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้ม
กันเช่นว่านั้น
ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ผู้เสนอราคาต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม(SMEs)
ยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ์ราคา

กาหนดยื่นข้อเสนอ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ ณ สานักงาน
เกษตรอาเภอห้วยเม็ก
ทั้งนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นข้อเสนอปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
ขอแสดงความนับถือ
สุเทพ ชัยวัฒน์
(นายสุเทพ ชัยวัฒน์)
นายอาเภอห้วยเม็ก ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

สานักงานเกษตรอาเภอห้วยเม็ก
โทรศัพท์ ๐๔๓๐๑๙๓๐๙

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน สานักงาน
เกษตรอาเภอห้วยเม็ก โดยวิธคี ัดเลือก
เงินงบประมาณโครงการ ๖๙๐,๘๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเก้าหมื่นแปดร้อยบาทถ้วน)
ราคากลาง ๖๘๙,๙๔๘.๙๔ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสี่สิบแปดบาทเก้าสิบสี่สตางค์)
๑.๑ ก่อสร้างห้องนา ชาย - หญิง ห้องนา เป็นเงิน ๒๒๓,๓๘๓.๓๙ บาท (สองแสนสองหมื่นสามพันสามร้อยแปด
สิบสามบาทสามสิบเก้าสตางค์)
๑.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสานักงาน เป็นเงิน ๔๖๖,๕๔๕.๕๕ บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันห้า
ร้อยสี่สิบห้าบาทห้าสิบห้าสตางค์)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิงงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วันได้รับหนังสือเชิญ
ชวน หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือกครังนี
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
คาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของจังหวัด

๒.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
๒.๑๒ ผูเ้ สนอราคาต้องขึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น
๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้นัน สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย
ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา (ถ้ามี)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี
(๑) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจให้บุคคลอื่น ลง
นามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทังกาไร
ไว้ด้วย
(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๓.๑) สาเนาหนังสือรับรองการขึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๕.๑ ก่อสร้างห้องนา ชาย - หญิง ห้องนา ให้งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๕.๒ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสานักงาน ให้งานแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องทาสัญญาจ้างกับจังหวัดภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ คัดเลือก ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วัน ทาการ
๖.๓ หนังสือคาประกันของธนาคารภายในประเทศ
๖.๔ หนังสือคาประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคาประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือคา
ประกัน
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน
๘. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุด
บกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ขาย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง

