ร่างขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 หลัง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
๑. ความเป็นมา
จังหวัดขอนแก่น โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ 3 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ ระบบบริหาร
จัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรด้านสุขภาพ
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร
คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็นอาคาร
ที่ทาการของเจ้าหน้าที่ จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. คุณสมบัติผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา
๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้า
เสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน คือ ก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญาฉบับเดียว
ที่มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ , หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ(ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ให้ยื่นสาเนาสัญญาจ้างหรือ
ข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชาระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้น)
อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคานาเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า(
Joint Venture) หรือกลุ่ม
ร่วมค้า (Consortium Agreement) ที่กาหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจน จังหวัดขอนแก่นจะคิดสัดส่วนของ
ผลงานตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการร่วมค้าครั้งนั้น
เว้นแต่กรณีที่หนังสือสัญญากิจการร่วมค้าได้ระบุ
สัดส่วนไว้โดยชัดเจน
/6.ผู้ประสงค์........

-26. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้กาหนดมาตรการให้หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา(ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR) และกาหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่ เว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

ในกรณีทีผ่ ูซ้ ้อื เอกสารประกวดราคาในครัง้ ที่ 1 ให้มีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาครั้งนี้
โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
แบบอาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426
ตารางเมตร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ตามแบบเลขที่ ๘๔๙๑ ตามแบบ
แปลนและประมาณการของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน ธันวาคม 2555 – เดือน กุมภาพันธ์ 2556
6. ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานเป็น ๙ งวด
7. วงเงินในการจัดจ้าง
จัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ ๒๘,๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท(ยี่สิบแปดล้านสองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.๒๕๕๕ แผนงาน : พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิตที่ 3 : นโยบาย
ยุทธศาสตร์ ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ กิจกรรม : พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านสุขภาพ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอน
งบประมาณรายจ่ายจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น
8. ราคากลางในการจัดจ้าง
ราคากลาง(ฐานราก
ชนิดตอกเสาเข็ม คอร.)ได้กาหนดไว้เป็นเงิน 28,536,000.00 บาท(ยี่สิบแปดล้านห้า
แสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผปู้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้
ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคางานเอง จะนาราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 0.2%หรือจานวน
เงิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลด
ราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท(ห้าหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
9. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชารุดบกพร่อง หรือ
เสียหายนั้น เกิดจากความชารุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทา
ไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้าง
/ไม่ต้องออกเงิน...........

-3ไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทาการดังกล่าว ภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทาการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการ
นั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

10 รายละเอียดอื่น ๆ
ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขต
ของ
งานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว โดยไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS)จะถือวันที่ตามประทับตรา
ไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสาคัญ ส่งที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐ หรือทางโทรสาร
หมายเลข ๐ ๔๓๒๒ ๔๐๓๗ หรือ ทาง E-mail Address ของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
stores@kkpho.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
ตั้งแต่วันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ถึงวันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕
(ลงชื่อ)..........................................ประธานกรรมการ
(นางใสสุนันท์ ปุลิเวคินทร์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)..........................................กรรมการ
(นาบุญยงค์ ล้นเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ).........................................กรรมการ
(นายสมเพชร ชมบุญ)
นิติกรชานาญการ
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(นายอดุล ปุระเทพ)
นายช่างโยธาชานาญงาน
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการและเลขานุการ
(นางศศลักษณ์ ทองอินตา)
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

(ร่าง)
แผ่น 1/10
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่............/2555
การจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 หลัง (ครั้งที่ 2)
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ...................................... พ.ศ.2555
-------------------------------------------ด้วยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างอาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ตามแบบแปลนและประมาณการของกองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ราคารวมค่าเสาเข็มและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ด้วยเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2555 (จังหวัดขอนแก่น จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับโอนงบประมาณ
รายจ่ายจากสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมี
ข้อแนะนาและข้อกาหนดดังต่อไปนี้
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K )
ข.ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คานวณตามสูตรดังนี้
P = (Po) * (K)
กาหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา
แล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานก่อสร้างดังนี้
หมวดที่ 1 งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทาการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย
หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็นต้น และให้หมายความรวมถึง

1.1 ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจาหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้าภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจาหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
1.3 ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ในส่วนของอาคาร เช่น ท่อปรับอากาศ
ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสาหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
1.4 ทางระบายน้าของอาคารจนถึงทางระบายน้าภายนอก
/1.5 ส่วนประกอบ.....
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1.5 ส่วนประกอบที่จาเป็นสาหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือประกอบพร้อม
กับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นามาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้า เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
1.6 ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
ใช้สูตร
K = 0.25 + 0.15It/lo + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่
2
1.10 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้าง B.O.Q(Bill Of Quantities)
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
1.12 เอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน
2.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างเดียวกับงานที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ 1.8
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน คือก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น วงเงินไม่น้อยกว่า 14,100,000.00 บาท(สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญา
ฉบับเดียวที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ , หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ(ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอ
ราคา ให้ยื่นสาเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชาระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้น )
อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคานาเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า(Joint Venture) หรือ
กลุ่มร่วมค้า (Consortium Agreement) ที่กาหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจนจังหวัดขอนแก่นจะคิดสัดส่วนของ
ผลงานตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการร่วมค้ครัา ้งนั้น เว้นแต่กรณีที่หนังสือรับรองผลงานได้ระบุสัดส่วนไว้โดยชัดเจน
2.6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้กาหนดมาตรการให้
หน่วยงานของรัฐกาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ไว้ใน
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และกาหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้

/2.6.1 บุคคลหรือ...
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2.6.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.6.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่ เว็บไซต์ ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 เอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1)ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

(2)ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี ) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3)ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า
ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(1)
3.2 เอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ตามแบบในข้อ 1.4 (จานวน 3 ชุด)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและสาเนาคู่ฉบับสัญญาจ้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

(5) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือ ใบแจ้งปริมาณวัสดุรายการก่อสร้าง
(6) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.2
(7) หนังสือรับรองของวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ของบริษัท /ห้าง พร้อมสาเนาใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ไม่ต่ากว่าประเภท ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม
พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 (ให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง รับรองสาเนาถูกต้องด้วย) ตามแบบในข้อ 1.11

(8) สาเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบแปลนรายการที่เสนอ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
(9) แบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP ตามเงื่อนไขในข้อ 2.6.2
(10) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9 (2)
/การเสนอราคา....
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4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาให้ชัดเจน โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง จะต้องลง
ลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาพร้อมประทับตรา(ถ้ามี) กากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 100 วัน นับตั้งแต่วันยืนยัน
ราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
ได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 365 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคา ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที.่ ........../2556” ยื่นต่อคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่................. ............. .............ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ
1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม
ข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์
จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
/หากปรากฏ.......
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หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น
และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอ
ราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อ
เริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
28,536,000.00 บาท(ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วนบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคาโดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 50,000 บาท จากราคาสูงสุด ในการประกวด
ราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 50,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่
เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบในวัน
เสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเสนอราคา ในวันที่.................................................
ตั้งแต่เวลา......................น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕)
ให้ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของ
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้อง
ทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิค จานวน
เงิน 1,410,500.00บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้า
ประกัน ตั้งแต่วันยื่นเอกสารข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแต่วันที่
...................................................ถึงวันที่...................................................) รวม................วัน โดยหลักประกันให้ใช้
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
/5.1 เงินสด..............
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5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสารข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน ข้อ 1.6(1)

5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ จังหวัดขอนแก่นจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้า
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวม
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3
หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตามข้อ 4
แล้ว คณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น
6.3 จังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อน
ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฎชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
ขอนแก่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น

(3) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ทั้งหมดในใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดขอนแก่นมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัดขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 จังหวัดขอนแก่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดขอนแก่นเป็นเด็ดขาด
/ผู้ประสงค์จะเสนอราคา......
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ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทา การ
โดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัดขอนแก่นจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่
ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จ
สมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 จังหวัดขอนแก่นมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าว และจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับ จังหวัดขอนแก่น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดขอนแก่นยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
1.6ในข้
(2)อ
7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
ผูช้ นะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) จะต้องนาสาเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าบริการของผู้ให้บริการตลาดกลางมาแสดงในวันทาสัญญาจ้างด้วย
8.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 9 งวด ตามเอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน
แนบท้ายประกาศนี้
การส่งมอบงานแต่ละงวด ให้ผู้รับจ้างแนบภาพถ่ายของงานที่ก่อสร้างมาพร้อมหนังสือส่งมอบงาน
โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ และ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปรับรองภาพถ่ายด้วย
การส่งมอบงานให้แยกส่งมอบงานเป็นงวด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ห้ามมิให้ส่งมอบงาน
พร้อมกันครั้งเดียวหลายงวด หากผู้รับจ้างส่งพร้อมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับงานเพียงงวด
เดียวก่อน
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
/10.การรับประกัน.....
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10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชารุด
บกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชารุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทาไว้ไม่
เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่
ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทาการดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่
วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทาการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย ภายในเวลา ที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิที่จะทาการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจาก เงินงบ งบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2555
ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับโอนงบประมาณรายจ่ายจากสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ได้
กาหนดไว้เป็นเงิน 28,536,000.00 บาท(ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันทีผ่ ูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคางานเอง จะนาราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
11.2 เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้
ตาม
าง
ผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมพาณิชยนาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
จังหวัดขอนแก่นแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ เสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน ข้อ 4.7(4) (5) (6) และ(7)

มิฉะนั้น จังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
/11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคา.....

แผ่นที่ 9/10
11.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดขอนแก่นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุ ในข้อ 1.7 จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแก่นได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ 1.7
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช ., ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของ
แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
13.1 ช่างก่อสร้าง
13.2 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
13.3 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
13.4 ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
13.5 ช่างท่อและสุขภัณฑ์
14. การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฏหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
จังหวัดขอนแก่น
วันที่.........เดือน................พ.ศ.............

แผ่นที่ 10/10
หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อ
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย(วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกันใน
ช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่........................................... กาหนดวันเสนอราคาวันที่ ........................................... และ
กาหนดยืนราคา 10๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซองคือ วันที่................................
จนถึงวันที่ ............................................. และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่...........................................
จนถึงวันที่................................ (รวม 100 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่......................
จนถึงวันที่ ....................................................
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่า
แต่ละครั้งในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หากคานวณแล้วมี
เศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน
และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง
เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาทให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ๔๔,๕๖๗,๕๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒
ได้เท่ากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท
ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คานวณร้อยละ ๐.๒ ได้เท่ากับ ๑๕,๕๗๘ บาท ให้กาหนดการ
เสนอลดราคาขั้นต่า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่า
สูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
๓๐๐,๐๐๐ บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละมากกว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้ง
ถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่
จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและ
พิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่.............../2556 ข้อ 1
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่..........................................พ.ศ.2555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบรูปรายการละเอียด 1 แห่ง ประกอบด้วย
1.แบบอาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัแบบเลขที
ด
่ 8491
2.มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2553

จานวน 58 แผ่น
จานวน 1 เล่ม

3.รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53 จานวน 1 เล่ม

4.เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์(ใช้เอกสารประกอบการก่อสร้าง
เฉพาะตามที่แบบรูป รายการกาหนด)
4.1 งานสถาปัตยกรรม
จานวน 1 เล่ม
-รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.14๗/ก.ย./53
-รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
4.2 งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 เล่ม
-รายละเอียดข้อกาหนดลักษณะเครื่องสูบน้าประปา เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53
-รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะถังบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพ(BIOLOGICAL
TRETMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53
4.3 งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
จานวน 1 เล่ม
-รายละเอียดข้อกาหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53
4.4 งานวิศวกรรมเครื่องกล
จานวน 1 เล่ม
-รายละเอียดข้อกาหนดระบบเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(SPLIT TYPE)
เอกสารเลขที่ ก.150/ก.ย./53
การเสนอราคา
-ให้เสนอราคารวมค่าเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด 0.30 x0.30x12.00 ม. รับน้าหนักได้
ไม่น้อยกว่า 40 ตันต่อต้น และให้ทาการเจาะสารวจดินโดยนิติบุคคลผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม สาขา
วิศวกรรมโยธา รับรองผลการเจาะสารวจดินและกาหนดความยาวของเสาเข็ม หากผลการกาหนดความยาว
ของเสาเข็มโดยวิศวกรโยธา คุณวุฒิ วุฒิวิศวกร รับรองผล กาหนดให้ความยาวของเสาเข็มน้อยกว่า 12.00
เมตร ผู้ว่าจ้างจะหักเงินคืนแก่ทางราชการในงวดที่ 1 ตามราคาที่กาหนดไว้ในบัญชีปริมาณวัสดุและราคาของ
ผู้รับจ้าง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา และผู้รับจ้างต้องดาเนินการตามข้อกาหนดมาตรฐานสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2553

-ในการทดสอบการรับน้าหนักของดิน เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างดาเนินการ รวมทั้งค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดในการดาเนินการ
**************************************

เอกสารเลขที่ ๒๓/ม.ค./๒๕๕๕ แผ่นที่ ๑/๕
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่.................../๒๕๕6
ลงวันที่..............................................................
แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง
อาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด แบบเลขที่ ๘๔๙๑ จานวน ๑ หลัง
สถานที่ก่อสร้าง
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ราคาค่าก่อสร้าง
๑๐๐%
ระยะเวลาก่อสร้าง
๓๖๕ วัน (สามร้อยหกสิบห้าวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น
๙ งวด(เก้างวด)
งวดที่ ๑ จานวนเงิน ๖.๔
% (ร้อยละหกจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างสานักงานควบคุม และ
๑.๑ ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง(ถ้ามี)
๑.๒ ปักผัง,ทดสอบดิน
๑.๓ ทางานเสาเข็ม
๑.๔ ก่อสร้างฐานราก
๑.๕ หล่อเสาตอม่อ
๑.๖ หล่อถังเก็บน้า คสล. ใต้ดิน
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๖๕ วัน)
งวดที่ ๒ จานวนเงิน ๖.๒
% (ร้อยละหกจุดสองของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๒.๑ วาง
SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๑
๒.๒ หล่อคาน – พื้นที่ชั้นที่ ๑
๒.๓ หล่อบันไดและทางลาดขึ้นชั้นที่ ๑
๒.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๓ จานวนเงิน ๘.๖
% (ร้อยละแปดจุดหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๓.๑ วาง
SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๒
๓.๒ หล่อคาน – พื้น และกันสาด ชั้นที่ ๒
๓.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๔ จานวนเงิน ๑๑.๒ (ร้อยละสิบเอ็ดจุดสองของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๔.๑ หล่อเสารับชั้นที่ ๓
๔.๒ วาง
SLEEVE ของงานระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานโครงสร้างชั้นที่ ๓
๔.๓ หล่อคาน – พื้น และกันสาด ชั้นที่ ๓
๔.๔ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
๔.๕ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๑
๔.๖ เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้า ชั้นที่ ๑
๔.๗ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๑
๔.๘ ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๑ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
๔.๙ หล่อ คสล. ส่วนที่เป็นครุภัณฑ์ ชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา ๔๐ วัน)

/งวดที่ 5........

-2-

งวดที่ ๕ จานวนเงิน ๑๑.๗
% (ร้อยละสิบเอ็ดจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๕.๑ หล่อเสารับชั้นหลังคา
๕.๒ หล่อคาน และกันสาด ชั้นหลังคา
๕.๓ ติดตั้งโครงหลังคา , มุงหลังคา
๕.๔ หล่อ คสล. ส่วนที่เป็นครุภัณฑ์
ชั้นที่ ๒
๕.๕ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๒
๕.๖ เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้า
ชั้นที่ ๒
๕.๗ ก่อผนังอิฐชั้นที่ ๒
๕.๘ ติดตั้งวงกบชั้นที่ ๒ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๖ จานวนเงิน ๘
% (ร้อยละแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๖.๑ เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายใน ส่วนที่เหลือ
๖.๒ เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟฟ้าภายใน ส่วนที่เหลือ
๖.๓ ก่อผนังอิฐส่วนที่เหลือ
๖.๔ ติดตั้งวงกบส่วนที่เหลือ (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
๖.๕ ฉาบปูนภายใน
(ทั้งหมดแล้วเสร็จ)
(กาหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๗ จานวนเงิน ๖.๕
% (ร้อยละหกจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๗.๑ บุและปูกระเบื้อง
๗.๒ ฉาบปูนภายนอก
๗.๓ ทาพื้นหินขัดและขัดครั้งที่ ๑
๗.๔ เทปูนทรายปรับระดับพื้น
๗.๕ ปูหินขัดสาเร็จรูป
๗.๖ ทาพื้นเวทีห้องประชุม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา ๔๐ วัน)
งวดที่ ๘ จานวนเงิน ๒๓.๕
% (ร้อยละยี่สิบสามจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๘.๑ ติดตั้งฝ้าเพดาน
๘.๒ ติดตั้งบานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์
๘.๓ ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขาภิบาล
๘.๔ ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ และงานระบบไฟฟ้า
๘.๕ ติดตั้งงานกระจก
๘.๖ ทาสีรองพื้น
๘.๗ ทาบ่อพัก , รางระบายน้า
๘.๘ ติดตั้งงานไฟฟ้าภายนอก
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา ๓๐ วัน)
/งวดที่ 9(งวดสุดท้าย)

-3งวดที่ ๙(งวดสุดท้าย) จานวนเงิน ๑๗.๙ % (ร้อยละสิบเจ็ดจุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๙.๑ ตกแต่งผิวพื้นและผนัง
๙.๒ ติดตั้งงานครุภัณฑ์
๙.๓ ทาสี
๙.๔ ทดสอบงานระบบต่าง ๆ
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ
(กาหนด ๓๐ วัน)

***************************

(ร่าง)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร
ที่ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น 1 หลัง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ด้วยจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,426 ตารางเมตร ที่ สานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง ตามแบบแปลนและประมาณการของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ราคารวมค่าเสาเข็มและรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ.ศ.2555 ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับ โอนงบประมาณรายจ่ายจากสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ได้
กาหนดไว้เป็นเงิน 28,536,000.00 บาท(ยี่สิบแปดล้านห้าแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันทีผ่ ูย้ ่ืนข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคางานเอง จะนาราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๒.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
ที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่นและ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน คือ ก่อสร้างอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น วงเงินไม่น้อยกว่า ๑๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อสัญญาฉบับเดียว
ที่มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ , หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ(ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ให้ยื่นสาเนาสัญญาจ้างหรือ
ข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชาระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้น)
/อนึ่ง กรณี......

-2อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคานาเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า( Joint Venture)
หรือกลุ่มร่วมค้า (Consortium Agreement) ที่กาหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจน จังหวัดขอนแก่นจะคิด
สัดส่วนของผลงานตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการร่วมค้าครั้งนั้น เว้นแต่กรณีที่หนังสือสัญญากิจการร่วมค้า
ได้ระบุสัดส่วนไว้โดยชัดเจน
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ได้กาหนดมาตรการให้
หน่วยงานของรัฐกาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา(ผู้เสนอราคา) ไว้ใน
ขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และกาหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
6.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่ เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องซื้อแบบแปลนด้วยตนเอง หรือมอบอานาจเป็นหนังสือมอบ
อานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ ตามกฏหมาย ในกรณีมอบอานาจให้ผู้อื่น เป็นผู้ซื้อ
ในกรณีที่ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในครั้งที่ 1 ให้มีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคาครั้งนี้
โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่...............................
เวลา 09.๓0 น.-1๐.30 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ผูท้ ีไ่ ม่มาดูสถานทีก่ ่อสร้างและรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติม
ตามวันเวลาทีก่ าหนด
ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้วและจะยกมาเป็นข้ออ้างเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการทางานไม่ได้

กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่.................................
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น และ
จะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
กาหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่....................................
ระหว่างเวลา....................น.ถึงเวลา...................น. ณ..........................................................................................
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
10,000.00 บาท(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างวันที.……………………………ถึ
่
งวันที…่ ….…...........................
……..หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
0-4322-1125 , 0-4322-1750 ต่อ 131
ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่
www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.khonkaenpoc.com
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2555

