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โครงการก่อ?เร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเวียงเชียงของ
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
(รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ)
๑. วัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมภิ าค (กปภ.) ได้รบั การจัดสรรงบลงทุนทีเ่ ป็นโครงการ ค่าก่อสร้างปรับปรุงขยาย - งบกลุม่ ภาค
โครงการใหม่ปี ๒๕๖๑ (เงินอุดหนุน ๗๕ : เงินกู้ ๒๕) วงเงิน ๖๔,๕๔๖,๗๐๐ บาท ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ เพือ่
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาเวียงเชียงของ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย (รองรับ
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ) จีงมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมางานนี้ ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
๒. ขอบเขตของงาน
กำหนดให้มกี าร ก่อสร้าง จัดหา ติดตัง้ ดังต่อไปนี้
๒.๑ งานก่อสร้าง , จัดหา และติดตัง้ แพสูบนีา้ ดิบบริเวณริมแม่นา้ี โขง
- งานก่อสร้างแพสูบนํา้ ดิบขนาด ๑๑.00 X ๑๒.๖๐ ม. ตามแบบเลขที่ MSfe-RP-o®-๐๘ 1๒๖๑๐๒๐ แผ่นที่ ๑/๑
และรายการประกอบ
- จัดหา และติดตัง้ เครือ่ งสูบนีา้ ดิบและเครือ่ งด้นกำลัง ระบบไฟฟ้า และระบบควบคุม ตามแบบเลขที่ กรค.๖๐๐๔๗
แผ่นที่ ๑/๑๓ - ๗/๑๓ และรายการประกอบ
๒.๒ งานก่อสร้าง , จัดหา และติดตัง้ บริเวณสถานีผลิตนีา้ การประปาส่วนภูมภิ าคสาขาเวียงเชียงของ
- งานก่อสร้างอาคารผลิตนํา้ ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม./ซม. ตามแบบเลขที่ ๕๐๕๓๗-๐๙ แผ่นที่ ๑/๑๐ - ๑๐/๑๐ 1
๒๖๑๐๒๕ แผ่นที่ ๑/๑ และรายการประกอบ
- งานก่อสร้างลังนีา้ ใสขนาด ๒,๐๐๐ ลบ.ม. ตามแบบเลขที่ ๒๖๑๐๑๙ แผ่นที่ ๑/๙ - ๖/๙ และรายการประกอบ
- จัดหาและติดตัง้ เครือ่ งสูบนีา้ แรงสูง ระบบไฟฟ้าและระบบควบคุม ตามแบบเลขที่ ๒๖๑๐๑๙ แผ่นที่ ๗/๙ - ๙/๙
และรายการประกอบ
- จัดหาและติดตัง้ ระบบจ่ายสารเคมี และแก๊สคลอรีน ตามแบบเลขที่ กรค.๖๐๐๔๗ แผ่นที่ ๘/๑๓ - ๑๓/๑๓ และ
รายการประกอบ
- งานประสานท่อภายไนบริเวณและอุปกรณ์ ตามแบบเลขที่ ๒๖๑๐๒๑ แผ่นที่ ๑/๕ และรายการประกอบ
- งานก่อสร้างบ่อแบ่งนีา้ ตามแบบเลขที่ ๒๖๑๐๒๖ แผ่นที่ ๑/๔ - ๔/๔ และรายการประกอบ
- งานก่อสร้างประตูรว้ั ป้าย และรัว้ ลวดหนาม ตามแบบเลขที่ ๒๖๑๐๒๓ แผ่นที่ ๑/๒ - ๒/๒ และรายการประกอบ
๒.๓ งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายนีา้
- จัดหาและก่อสร้าง วางท่อ ประสานท่อ พร้อมติดตัง้ อุปกรณ์ทอ่ ประสาน,ทอ่ ผูไ้ ซ้,นา้ํ ตามแบบเลขที่ ๒๖๐๑๔๑ แผ่นที่
๑/๓๐ - ๓๐/๓๐
๒.๔ งานผีเกอบรม
- จัดผีเกอบรมให้แก่พนักงาน กปภ. ทีม่ หี น้าทีด่ แู ลและบำรุงรักษาระบบผลิตและจ่ายนํา้ ประปา ตามหลักสูตร START
UP PROGRAM ของ กปภ. ระยะเวลาในการผีเกอบรมไม่นอ้ ยกว่า ๒๑๐ ชัว่ โมง
๓

.

คุณฝ็มปัติผู้มีสิทธึ๋เสนอราคา
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมน้ติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
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๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ท'่ี วคราวเนือ่ งจากเป็นผูท้ ่ี
ไม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง
กำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพร่ไนระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุซอ่ื ไว้ในบัญชีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและได้แจ้งเวียนซือ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๓.๖ มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก,การประปาส่วนภูมภิ าคเขต ๙ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๓.๙ ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธิห้ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื ข้อเสนอได้มี
คำสัง่ ให้สละเอกสิทธีแ้ ละความคุม้ กันเข่นว่านัน้
๓.©๐ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้นในการรับจ้างงานก่อสร้างของ กปภ. ชัน้ ที่ ๑ - ๔ และ
กปภ. จะพิจารณาตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียนผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้นในการรับจ้างงาน
ก่อสร้างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ทแ่ี นบท้ายประกาศประกวดราคา
๓.©©ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๒๐,๒๕๕,0๐๐ .- บาท (เงินยีส่ บิ ล้านสองแสนห้าหมืน่ ห้าพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนทีก่ ารประปาส่วนภูมภิ าคเขต ๙ เชือ่ ถือ และเป็นผลงานก่อสร้างในสัญญา
เดียวซึง่ เป็นคูส่ ญ
ั ญา โดยตรงทีไ่ ด้ดำเนินการแล้วเสร็จ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังบื้
(๑) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไข
ทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมด้ามาใข้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมด้าทีเ่ ข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คลทีเ่ ข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อกั ษรกำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักใน
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้ สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมด้าทีย่ น่ื ข้อเสนอได้
ทิง้ บื้ “กิจการร่วมด้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมด้าทีจ่ ดทะเบียน
เป็นนิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๓.๑๒ ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurem ent ะe - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.©๓ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ได้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Governm ent Procurem ent ะe - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด
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๓.®๙ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถกู ต้อง
ครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.'ช. กำหนด
๓.©๔ผูย้ น่ื ข้อเสนอซึง่ ไต้รบั คัดเลือกเป็นคูส่ ญ
ั ญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ ซึง่
มีมลู ค่าไม่เกินสามหมืน่ บาทคูส่ ญ
ั ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด
๓.®๖ ผลงานก่อสร้างตามข้อ ๓.๑๑ หมายถึง ผลงานก่อสร้างระบบผลิตทีเ่ ป็นโครงสร้าง คสล. คือต้องมีผลงานก่อสร้าง
งาน,บอ่ แบ่ง,นา้ํ ถังตกตะกอน โรงกรอง'นา ถังนํา้ ใส งานเครือ่ งสูบนํา้ ดิบ-จ่าย งานระบบจ่ายสารเคมี และงานท่อ
โดยต้องแนบสำเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองผลงานของผูย้ น่ื
ข้อเสนอ พร้อมซองยืน่ ข้อเสนอด้วย
๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง
ไม่เกิน
๒๗๐
วัน
๔. ราคากลางใบการประมูลเริ่มต้น
๖๓,๑๐๐,๐๐๐ .- บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
(เงิน หกสิบสามล้านหนีง่ แสนบาทถ้วน)

