ราง

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางระบบน้ําอุปโภคบริโภคและใชสอย ณ บริเวณหนองอีเลิง ตําบลศิลา
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งที่ ๓
--------------------------------ดวยจังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกนมีความประสงค
จะประกวดราคาจางโครงการพัฒนาพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกน กิจกรรม กอสรางระบบน้ําอุปโภค
บริโภคและใชสอย ณ บริเวณหนองอีเลิง ตําบลศิลา อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน ดวยวิธี
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปน
เงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สามลานเกาแสนบาทถวน)
ผูมสี ิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดย
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเ ปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันกับ ผูยื่นขอ เสนอราคารายอื่น ที่เ ขายื่นขอ เสนอใหแก
จัง หวัด ขอนแกน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส หรือ ไมเ ปนผูก ระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
๔.ไมเ ปนผูไดรับ เอกสิท ธิ์ห รือ ความคุม กัน ซึ่ง อาจปฏิเ สธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๕.เสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖.ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางตามประกาศประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกส มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง หรือผลงานกอสรางอาคาร ในวงเงินไม
นอยกวา ๒,๐๐,๐๐๐.- บาท (สองลานบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่สง
มอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิก ส และเปนผลงานที่เปน
คูสัญ ญาโดยตรงกับ สว นราชการ , หน วยงานตามกฎหมายว าด วยระเบีย บบริ ห ารราชการสวนทอ งถิ่ น
หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่
จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ
4. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จา งด ว ยระบบอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส ( e-Government Procurement
e-GP) ต อ งลงทะเบี ยนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
/๙. คูสัญญาตองรับและจายเงิน………

-2๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได
๑๐. ผูประสงคเสนอราคาตองลงทะเบียนผูคากับภาครัฐ ในระบบอิเล็กทรอนิก สตามขอ ๘
ตามขั้นตอนและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและยื่นหลักฐานแบบการแสดงการลงทะเบียนในวันยื่นเอกสาร
เสนอราคาดวย
กําหนดดูสถานที่กอสราง ใหผูซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่กอสรางดวยตนเอง หรือมอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นแทนโดยถือวาผูซื้อแบบและรายการไดทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปญหาตางๆ แลว
เมื่อมีอุปสรรคและปญหาในเวลาทํางาน จะนํามาอางใหพนจากความผิดตอจังหวัดไมได
ในวันที่

กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
เมษายน
๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.

ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 2,๐๐๐.- บาท
(สองพันบาทถวน) โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอ
ราคา ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทาง บัญชี สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดขอนแกน ธนาคารกรุงไทย จํากัด สาขาถนนมะลิวัลย เลขที่บัญชี 4246023329 ใน
ระหวางวันที่
เมษายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่
เมษายน ๒๕๕๙ โดยดาวนโหลดเอกสาร
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวกอนการเสนอ
ร า ค า ดู ร า ย ล ะ เ อี ย ด ไ ด ที่ เ ว็ บ ไ ซ ต www.dpt.go.th/khonkaenห รื อ www.dpt.go.thห รื อ
www.gprocurement.go.thหรื อ www.khonkaenpoc.com หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท ห มายเลข
๐-๔๓๒๔-๖๖๙๑ในวันเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

เดือน เมษายน

พ.ศ. ๒๕๕๙

ราง
เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( e-bidding) ครั้งที่ ๓
เลขที่ ขก ๐๐๒๒ / ๐๑๑ / ๒๕๕๙
การจางกอสรางระบบน้ําอุปโภคบริโภคและใชสอย ณ บริเวณหนองอีเลิง ตําบลศิลา
อําเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
-----------------------------------

ดวยจังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้
เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการพัฒนา
พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแกน กิจกรรม กอสรางระบบน้ําอุปโภคบริโภคและใชสอย ณ บริเวณหนองอี
เลิง
ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ตามแบบแปลนและรายการประกอบ แบบกอสราง
สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแกน เลขที่ ยผ. ขก. ๓๕ / ๒๕๕๘ จํานวน ๓ แผน
แบบแปลนและรายการประกอบแบบกอสรางระบบน้ําอุปโภคและบริโภค สํานักบริหารจัดการน้ํา กรม
ทรัพยากรน้ํา จํานวน ๕๖ แผน และปกหนาโครงการจํานวน ๑ แผน รวมทั้งสิ้น ๖๐ แผน โดยมี
ขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา (บัญชีรายการกอสราง)
๑.๔ แบบสัญญาจาง
๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๖ สูตรการปรับราคา (สูตรคา K)
๑.๗ บทนิยาม
(๑) ผูเ สนอราคาที่มผี ลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๙ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม B.O.Q(Bill Of
Quantities) (รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผย
เพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชน
ตรวจดูได)
๑.๑๐ เอกสารแบงงวดงาน-งวดเงิน
๑.๑๑ แบบหนังสือรับรองของวิศวกรและชางประจําโครงการผูควบคุมการกอสราง
/๒.คุณสมบัติของผูเ สนอราคา………

-๒๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอ าชีพรับจางตามประกาศประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตอ งไมเ ปนผูมีผ ลประโยชนรวมกันกับ ผูเ สนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๗
๒.๔ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึน้ ศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอ
ราคาและหามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๒.๖ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวด
ราคาอิเ ล็กทรอนิกสดังกลาว มีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง หรือ มีผลงาน
กอสรางอาคาร ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐.- บาท(สองลานบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม
เกิน ๕ ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทาย ถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญ ญาตอ งไมอ ยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญ ชี
รายรับ-รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซือ้
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๙ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได

/ ๓. หลักฐานการยื่น……

-๓–
๓ . หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และ
บัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเ สนอราคาเปนผูเ สนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่น
เอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน ๖ เดือน
นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่มและสําเนาใบทะเบียนพาณิชยพรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๘ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๑.๕ (๑)
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและ สําเนาคูฉบับสัญญาจางพรอมทั้ง
รับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุ อุปกรณคาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) สําเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP
/ (6)หนังสือรับรอง…

-๔–
(๖) หนัง สือรับ รองของวิศวกรโครงการ พรอ มสําเนาใบอนุญ าตเปนผูประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรม ตาม พ.ร.บ. วิศวกรพ.ศ. ๒๕๔๒ และหนัง สือรับรองของชางประจําโครงการพรอ ม
สําเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๘ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเ สนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสนี้ ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และ
จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอ
ราคาโดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเ สนอราคาจะตอ งกรอกปริม าณวั ส ดุและราคา ในบัญ ชีร ายการกอ สรางให
ครบถวน ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวยและหรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตองโดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน แตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไมเกิน ๑๘๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอ นเสนอราคา ผูเ สนอราคาควรตรวจดูรางสัญ ญา แบบรูป และรายการ
ละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอ
ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเ สนอราคา จะตอ งยื่นขอ เสนอและเสนอราคาราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจา ง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
เมษายน
๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น.
ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา อิเ ล็ก ทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตาม
ขอ๑.๗ (๑) ณ. วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอ คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก ส กอ นหรือ ใน
ขณะที่มีการพิจารณาขอเสนอวามีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๗ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ออกจากการ
เปนผูเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะ
วินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิได
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
/ผูเสนอราคา…

-5ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาเพราะเหตุเ ปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่ก ระทํา การอั นเปน การขั ดขวางการแข ง ขั นราคาอยา งเปน ธรรม อาจอุท ธรณ คํา สั่ง ดัง กล าวต อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงให
ถือเปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ(ถามี)รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูเสนอราคา จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซตwww.gprocurement.go.th
๕ . หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้จํานวนเงิน 200,000.-บาท
(สอง
แสนบาทถวน)
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๕ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับจังหวัดขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓วัน ทําการของธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเ สนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่ง จายหรือ พันธบัตรรัฐ บาลไทย มาวางเปน
หลักประกันการเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความ
ถูกตองในวันที่
เมษายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๕.๓๐ น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ๓
ลําดับ แรก จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือ เมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืน
หลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

/๖.หลักเกณฑ....

-๖๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัด
ขอนแกนจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม เปนเกณฑ
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒หรือยื่นหลักฐานการ
ยื่นขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส จะไมรับพิจารณาราคาของผูเ สนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใน
สวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดขอนแกนเทานั้น
๖.๓ จังหวัดขอนแกน สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคา โดยไมมี
การผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมป รากฏชื่อ ผูเ สนอราคารายนั้นในบัญ ชีผูรับ เอกสารประกวดราคา
อิเล็ กทรอนิกส ทางระบบการจั ดซื้ อจั ดจ างด วยอิ เล็ กทรอนิกส หรือบั ญชีรายชื่อผู ซื้ อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของจังหวัดขอนแกน
(๒) ไม ก รอกชื่ อ นิ ติ บุ ค คล (บุ ค คลธรรมดา) หรื อ ลงลายมื อ ชื่ อ
อิเล็กทรอนิกส อยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตั ด สิ น การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ในการทํ า สั ญ ญา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือจังหวัดขอนแกน มีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจง
ขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไม
รับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ จังหวัดขอนแกน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้ง หมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ง
รายการใด หรือ อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโ ดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจ ะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ จังหวัดขอนแกน เปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดขอนแกนจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับ การ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เ สนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอ าจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือจังหวัดขอนแกนจะ
ใหผูเ สนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเ ชื่อไดวา ผูเ สนอราคาสามารถดําเนินงานตามการ
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไม
รับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
/๖.๖ในกรณีทปี่ รากฎ...

-๗๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวาผูเสนอราคา
ไมมีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ ๑.๗ จังหวัดขอนแกนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกรายดังกลาวออก
และจังหวัดขอนแกนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอ
ราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก การ
พิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดัง
ระบุในขอ ๑.๔ กับ จังหวัดขอนแกน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ รอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดขอนแกน
ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก จังหวัดขอนแกนโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา
หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๕ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือ
บริษัทเงินทุนหรือ บริษัทเงินทุนหลัก ทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๗ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดขอนแกนจะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน งวด ตามเอกสารแบงงวด
งาน งวดเงินแนบทายประกาศนี้
การสงมอบงานแตละงวด ใหผูรับจางแนบภาพถายของงานที่กอสรางมาพรอม
หนังสือสงมอบงาน โดยใหผูควบคุมงานกอสรางของทางราชการ และหัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป รับรอง
ภาพถายดวย การสงมอบงานผูรับจางตองสงมอบงานและเบิกคาจางในงวดที่ ๑ ของสัญญา กอนงานในงวด
อื่นทั้งหมดจากนั้นผูรับจางไดทําการกอสรางงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จกอนผูรับจางสามารถสงมอบงานขามงวด
ได ยกเวนงานงวดสุดทาย
เงื่อนไขการจายเงิน โดยโอนเขาบัญชีของผูรับจางตามสัญญาจาง
/๙.อัตราคาปรับ…

- ๘๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางขอ ๑๗จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุไวใน ขอ ๑.๔ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอ ยกวา ๒ ป นับ ถัดจากวันที่จัง หวัดขอนแกนไดรับมอบงานโดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑1.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน
การลงนามในสัญ ญาจะกระทําได ตอ เมื่อ จัง หวัดได รับ การอนุมัติเ งิ นคากอ สรางจาก
งบประมาณ ประจําป ๒๕๕๙ แลวเทานั้น
ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการและไมทําใหราชการเสียประโยชนจังหวัดขอสงวน
สิทธที่จะพิจารณายกเลิกการจัดจางหากไมไดรับอนุมัติเงินประจํางวดจากสํานักงบประมาณ โดยผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆมิได
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้ง
นี้ ไดกําหนดไวเปนเงินทั้งสิ้น ๓,๙๐๐,๐๐๐.- บาท (สามลานเกาแสนบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจ ารณาไป
ตามนั้น ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคาคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
๑1.๒ เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามผลการประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพือ่
งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมเจาทา ภายใน๗วัน
นับตั้งแตจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่ง จะตอ งไดรับ อนุญ าตเชนนั้นกอ นบรรทุก ของลงเรือ อื่น หรือ เปนของที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
พาณิชยนาวี
/๑๑.๓ ผูเสนอราคา…

-๙๑๑.๓ ผูเ สนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอ ตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผู
ออกหนัง สือ ค้ําประกันการยื่นขอ เสนอทันที และอาจพิจ ารณาเรียกรอ ง ใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จังหวัดขอนแกนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๑.5 ผูรับจางตองจัดสรางหรือเชาอาคาร เพื่อใชเปนสํานักงานชั่วคราวของผูควบคุมงาน โดย
มีรายละเอียดดังนี้
(๑) สถานที่ตั้งสํานักงานชั่วคราว ตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
(๒) พื้นที่ภายในอาคารสําหรับการทํางานไมนอ ยกวา ๒๔ ตารางเมตร และดานที่แคบ
ที่สุดตองกวางไมนอยกวา ๓.๐๐ เมตร และตองมีหอ งสุขาไมนอยกวา ๑ หอง
(๓) ระบบแสงสวาง และระบบปรับอากาศภายในอาคารตองเหมาะกับการทํางาน
(๔) มีเ ครื่อ งใชในสํานักงานตาง ๆ พอเพียงในการทํางาน เชน แผนปายแสดง
ผลงานและรายละเอียดที่เกี่ยวกับการกอสราง โตะทํางาน โตะประชุมพรอมเกาอี้ อุปกรณสํานักงานและ
อื่นๆ ตามความเห็นชอบของผูควบคุมงาน ผูรับจางตองจัดสรางหรือเชาอาคารเพื่อใชเปนสํานักงานชั่วคราวให
แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่จังหวัดระบุใหเริ่มทํางานตามหนังสือแจงเริ่มงาน และจะตองไดรับ
การเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจการจาง
๑๑.๖ ผูรับจางจะตองสงแผนงานการทํางาน รวมทั้งแตงตั้งบุคลากรผูรับผิดชอบการกอสราง
พิจารณาใหความเห็นชอบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแผนงานที่เสนอจะตองแสดง
ขั้นตอนการทํางานและกําหนดเวลาที่ตองใชทํางานหลักใหแลวเสร็จ การลงนามในแผนงานลงนามโดยผูมี
อํานาจ พรอมประทับตรา
๑๒. การปรับคางานกอสราง
การปรับคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๖ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยมีวิธีการดังตอไปนี้
ตาม เงื่อนไข หลักเกณฑ สูตร และวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงาน
กอ สราง ตามหนังสือสํานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ที่ นร ๐๒๐๓ / ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิง หาคม
๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ ตามที่
กําหนดไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแกนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่
ไดระบุในขอ ๑.๖
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อ จัง หวัดขอนแกนไดคั ดเลือ กผูเ สนอราคารายใดใหเ ปนผู รับ จางและไดตกลงจา ง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเ สนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช.ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๑๐ ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
/๑๓.๑ ชางกอสราง…

-๑๐๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๓.๒ ชางโยธา
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอ สรางผูรับจางพึง ปฏิบัติตามหลัก เกณฑ ที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
จังหวัดขอนแกน
เมษายน ๒๕๕๙

