(ร่าง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจ้างก่อสร้างอาคาร
อานวยการ เป็นอาคารคสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ๑,๗๕๐ ตารางเมตร
พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๑ หลัง
………………………………………………………………………………………………………………
๑. ความเป็นมา
จังหวัดขอนแก่น โดยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงาน พัฒนาด้านสาธารณสุข ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุข กิจกรรม ผลิตบุคลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุข
งบลงทุน รายการก่อสร้างอาคาร
อานวยการ เป็นอาคาร คสล . ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๑ หลัง ก่อสร้างตามแบบเลขที่ ๗๒๑๖ เอกสารเลขที่ ข.๔๓๓/ต.ค./๕๕
และกาหนดงวดงาน– งวดเงินและระยะเวลาการก่อสร้างตามเอกสารเลขที๖๑๔/พ.ย./๕๕
่
ก่อสร้างในพื้นที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขทะเบียน ขก ๒๑๒๘ โฉนดเลขที่ ๑๒๖๐๘ เลขที่ดิน ๒๐ หน้าสารวจ ๒๓๒๕๔ ระวาง ๕๕๔๑I๖๐๑๘๑๒, ๑๖ พื้นที่ ๕ ไร่ ๑ งาน ๔๙.๑๐ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
๒. วัตถุประสงค์
จัดจ้างก่อสร้าง อาคารอานวยการ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ๑,๗๕๐ ตารางเมตรพร้อม
อุปกรณ์ประกอบอาคาร แบบเลขที่ ๗๒๑๖ เอกสารเลขที่ ข.๔๓๓/ต.ค./๕๕ และกาหนดงวดงาน – งวดเงินและ
ระยะเวลาการก่อสร้างตามเอกสารเลขที่ ๖๑๔/พ.ย./๕๕ จานวน ๑ หลัง ก่อสร้างในพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ขก ๒๑๒๘ โฉนดเลขที่ ๑๒๖๐๘ เลขที่ดิน ๒๐ หน้าสารวจ ๒๓๒๕๔ ระวาง ๕๕๔๑I๖๐๑๘-๑๒, ๑๖ พื้นที่ ๕
ไร่ ๑ งาน ๔๙.๑๐ ตารางวา ตั้งอยู่ที่ บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่นสาหรับใช้ในการเรียน
การสอนและเป็นห้องประชุมสัมมนา
๓. คุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็น นิติบุคคล ผู้มีอาชีพ รับจ้างงาน ที่ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
(๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น /หรื
และอต้อง
ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้าง ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
(๕) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๖) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
-๒-/(๗) ผู้ประสงค์.....

๒
(๗) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงิน ๙,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน ) ต่อหนึ่งสัญญา
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ
๔. แบบรูปรายการ
๔.๑ อาคารอานวยการ คสล. ๓ ชั้น แบบเลขที่ ๗๒๑๖
จานวน ๑ ชุด(๓๒ แผ่น)
๔.๒ กาหนดงวดงาน – งวดเงิน ตามเอกสารเลขที่ ๖๑๔/พ.ย./๕๕ จานวน ๑ ชุด(๔ แผ่น)
๔.๓ รายการประกอบแบบ ตามเอกสารเลขที่ ข.๔๓๓/ต.ค./๕๕
จานวน ๑ ชุด(๔ แผ่น)
๔.๔ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
จานวน ๑ เล่ม
๔.๕ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓
จานวน ๑ เล่ม
๔.๖ เอกสารรายละเอียดข้อกาหนด
๔.๖.๑ งานสถาปัตยกรรม
จานวน ๑ เล่ม
(๑) รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
(๒) รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
๔.๖.๒ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ เล่ม
(๑) รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้าประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย.๕๓
(๒) รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะถังบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
๔.๖.๓ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
จานวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกาหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
๕. ระยะเวลาการดาเนินการ
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการก่อสร้างอาคารพร้อมส่วนประกอบให้แล้วเสร็จตามกาหนดภายใน ๔๕๐
วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานเป็น ๘ งวด
๖. ระยะเวลาการส่งมอบงาน
จานวนงวดในการส่งมอบ ๘ งวด
๗. วงเงินในการจัดหาและการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid)
๗.๑ ราคากลางเป็นเงิน ๑๕,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
๗.๒ เงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เป็นเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบเก้าล้านบาทถ้วน)

-๓-/๗.๓ ในการเสนอ.....

๓
๗.๓ ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลด ราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลด
ราคาครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
๘. รายละเอียดอื่นๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
ผู้เสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องแสดงเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ มายังหน่วยงาน
โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้
(๑) ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น เลขที่ ๓๕๔ หมู่ที่ ๒ ตาบลบ้านเป็ด อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
(๒) www.bcnkk.ac.th
(๓) E- Mail : bcnkk2555@hotmail.com
(๔) โทรสาร ๐๔๓-๔๒๓-๒๑๒
ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)......พัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี....ประธานกรรมการ
(นางพัชรินทร์วินา เพิ่มยินดี)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ).......ปราณี แสดคง....กรรมการ
(นางสาวปราณี แสดคง)
พยาบาลวิชาชีพชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ).........อนุ จึงสกุล...........กรรมการ
(นายอนุ จึ่งสกุล)
วิศวกรโยธาชานาญการ

๔

(ร่าง)ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอานวยการ เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
......................................................
จังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอานวยการ เป็นอาคาร
คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราช
ชนนี ขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางของการจ้าง ก่อสร้าง ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของ การสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
(๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น /และ
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดร าคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
(๕) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๖) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๗) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐,๐๐๐บาท (เก้าล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
/กาหนดดู...

๕
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง
ในวันที่ ......................................................... ตั้งแต่เวลา ....
๑๐.๐๐......... น. เป็นต้นไป ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคา
ชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว
กาหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่
...................................................ตั้งแต่เวลา .......................... น. ถึง เวลา........................... น. ณ ห้องประชุมดอก
ตะแบก ชั้น ๑ อาคารเรียนเอ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น
ให้ทราบเป็นการเฉพาะราย ในวันที่ ...........................................................
กาหนดเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .................................................. ตั้งแต่
เวลา ......................... น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ..............................................................................................
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ราคาชุดละ
๕,๐๐๐ บาท (ห้ าพันบาทถ้วน ) ได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ขอนแก่น ต .บ้านเป็ด อ .เมือง จ .ขอนแก่น ระหว่างวันที่
................... .............. ............... ถึงวันที่
...................................................... ในวันและเวลาราชการ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www. bcnkk.. ac. th หรือ www.
gprocurement.go.th หรือ www.Khonkaenpoc.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข๐ ๔๓ ๔๒๓ ๒๑๐-๑๑
ประกาศ ณ วันที่........... เดือน .......................................พ.ศ. ๒๕๕๕

๖
(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .............../๒๕๕๖
การจ้างก่อสร้างอาคาร
อานวยการ เป็นอาคาร คส
ล. ๓ ชั้น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๑ หลัง
ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ .........................................................
ด้วย จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ จังหวัด ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคาร
อานวยการ เป็นอาคาร คสล . ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร
วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๑ หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๑.๑ อาคารอานวยการ คสล. ๓ ชั้น แบบเลขที่ ๗๒๑๖
จานวน ๑ ชุด(๓๒ แผ่น)
๑.๑.๒ กาหนดงวดงาน – งวดเงิน
ตามเอกสารเลขที่ ๖๑๔/พ.ย./๕๕
จานวน ๑ ชุด(๔ แผ่น)
๑.๑.๓ รายการประกอบแบบ
ตามเอกสารเลขที่ ข.๔๓๓/ต.ค./๕๕
จานวน ๑ ชุด(๔ แผ่น)
๑.๑.๔ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
จานวน ๑ เล่ม
๑.๑.๕ รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน จานวน ๑ เล่ม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓
๑.๑.๖ เอกสารรายละเอียดข้อกาหนด
๑.๑.๖.๑ งานสถาปัตยกรรม
จานวน ๑ เล่ม
(๑) รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
(๒) รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
๑.๑.๖.๒ งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน ๑ เล่ม
(๑) รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้าประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย.๕๓
(๒) รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะถังบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
๑.๑.๖.๓ งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
จานวน ๑ เล่ม
- รายละเอียดข้อกาหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓

-๒-/๑.๒ แบบใบยื่น.....

๗
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคา ซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง (แบบปรับราคาได้)
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการจ่ายเงินล่วงหน้า
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)
๑.๑๐.๑ แบบ ปร.๔
จานวน ๑๐ หน้า
๑.๑๐.๒ แบบปร.๖
จานวน ๑ หน้า
๑.๑๑ เอกสารหมวดเบ็ดเตล็ด
๑.๑๑.๑ ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทางานอย่างละเอียดและชัดเจน
ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานปรับปรุงยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดาเนินการภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงนามในสัญญา
๑.๑๑.๒ ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานข้อ ๑.๑๑.๑ อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบที่กาหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทางาน
ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๑๑.๓ ต้องรักษาความสะอาดบริเวณก่อสร้างรวมถึงบริเวณที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการดาเนินการ
ก่อสร้าง
๑.๑๑.๔ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการทดสอบการรับน้าหนักของเสาเข็มด้วยวิธีทางพลศาสตร์
(Dynamic Load Test) ไม่น้อยกว่า ๑ ต้น และผู้ว่าจ้างสามารถกาหนดให้เพิ่มจานวนการทดสอบเสาเข็มได้ใน
กรณีหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยของเสาเข็มนั้นๆ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะนามาอ้างเป็นสิทธิ์ข้อเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ และ
ขอขยายระยะเวลาก่อสร้างมิได้
๑.๑๑.๕ ผู้รับจ้างจะจัดสร้างสานักงานและห้องน้าชั่วคราว ณ สถานที่ก่อสร้างสาหรับผู้ควบคุมงาน
ฝ่ายผู้ว่าจ้าง พร้อมอุปกรณ์อานวยความสะดวกประจาสานักงานดังนี้
(๑) โต๊ะพร้อมเก้าอี้จานวน ๑ ชุด
(๒) โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้สาหรับผู้เข้าร่วมประชุมจานวน ๑๐ คน
(๓) กระดานไวท์บอร์ดขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ จานวน ๒ แผ่น
(๔) เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์ประจาสานักงานจานวน ๑ ชุด
(๕) เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จานวน ๑ เครื่อง
-๓-/ ๖.จัดหา.........

๘
(๖) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ด้านช่าง เช่น กล้องวัดมุม (Theodolite), กล้องระดับพร้อมอุปกรณ์
และอื่นๆ เป็นต้น อย่างครบถ้วน
(๗) อุปกรณ์เครื่องเขียนสานักงาน
(๘) ตู้เก็บเอกสารจานวน ๓ ตู้
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(๒) ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
(๓) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น /และ
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็ กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา จ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
(๔) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
(๕) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๖) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิก ส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๗) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงาน ก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙,๕๐๐,๐๐๐บาท (เก้าล้านห้าแสน บาท
ถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
-๔-/(๒)ในกรณี.........

๙
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์ จะเสนอราคา เป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี )
สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิพร้
่ม อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อม
ประทับตรา (ถ้ามี) จานวน ๓ ชุด
(๒) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) สาเนาหนังสือรับรองผลงาน และสาเนาสัญญาจ้าง พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
(๘) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตามประกาศฯของสานักงาน ป.ป.ช.
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา จ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกาหนด ยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคา
สุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้อง เสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ไม่
เกิน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตก
ลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้า
ซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตาม
เอกสารประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................ /๒๕๕๖” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการ ในวันที่ ................................................ ตั้งแต่เวลา ................ น.
-๕-/ถึงเวลา.............

๑๐
ถึงเวลา............................ น. ณ ห้องประชุม
ดอกตะแบก ชั้น ๑ อาคารเรียนเอ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแก่น
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
จะไม่รับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละ
รายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๒ (๓) ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้ง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงท ะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่น
ใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคา ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่ าง
เป็นธรรมตาม ข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่าง
ผู้
ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประก าศประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวห น้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ ภายใน ๓ วัน นั บแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา
การ
วินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคา
จ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณ ะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคล
อื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป
จากขั้นตอนที่ค้างอยู่
ภายในเวลาของ การเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอ
ราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้
โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกาหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั่นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดาเนินการใดๆ ระหว่างการประกวดราคา
ฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่
๑๕,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองพันบาทถ้วน)
-๖-/(๓)ราคาที่เสนอ.........

๑๑
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี ) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กาหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดยราคา ที่เสนอ
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และจะต้อง
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า๓๐,๐๐๐บาท (สาม
หมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(๗) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว จะต้อง
ยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ ..................................................... ตั้งแต่เวลา
................................. น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.
๐๐๕) ให้ทราบต่อไป
(๑๐) ผู้มีสิทธิ์เสนอราคา สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprogrument.go.th และผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้อง
ทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป็นต้นไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
จานวน
๙๕๐,๐๐๐บาท (เก้าแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) โดยหลักประกัน ซองจะต้องมีระยะเวลาการค้าประกันตั้งแต่วันยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้
ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ๑.๖ (๑)
๕๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่ง
-๗-/เสนอราคาต่าสุด......

๑๒
เสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้
ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา ได้
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ
๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ
๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคา จ้ าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง ตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสาร
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ ในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะ
เป็นประโยชน์ต่อจังหวัด เท่านั้น
๖.๓ จังหวัด สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเ สนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา จ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคา จ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ จังหวัด มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทาสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัด จ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ จังหวัด เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง จังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และลงโ ทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือ
ใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือ จังหวัด จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีกา
รทาง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น
-๘-/๖.๖ ในกรณีท.ี่ ............

๑๓
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลัง จากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดร าคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ จังหวัดมีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และ
จังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๕ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างที่ประกวดร าคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ จังหวัด
ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้าประกันของธนาคารภาย
ในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัดังนระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
(๔) หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียน
ชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น ๘ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จานวนเงิน ๙ % (ร้อยละเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างสานักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
๑.๒ ปักผัง, เจาะสารวจดิน
๑.๓ ก่อสร้างฐานราก
๑.๔ หล่อเสาตอม่อ
๑.๕ หล่อคานคอดิน
๑.๖ หล่อแผง คสล. ใต้อาคาร (ยกเว้นช่วงเสาบริเวณห้องน้า)
๑.๗ ปรับดินใต้อาคาร
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๙๐ วัน)

-๙-/ งวดที่๒............

๑๔
งวดที่ ๒

จานวนเงิน ๑๐% (ร้อยละ สิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๒.๑ หล่อคาน – พื้น คสล. ชั้นที่ ๑
๒.๒ เดินท่อร้อยสายไฟส่วนที่ฝังในคอนกรีตของชั้นที่ ๑
๒.๓ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๑
๒.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๒ (ยกเว้นเสารับบันได)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓

จานวนเงิน ๑๐% (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๓.๑ หล่อคาน – พื้น – หลังคา – กันสาด ของชั้นที่ ๒
๓.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
๓.๓ เดินท่อร้อยสายไฟส่วนที่ฝังในคอนกรีตของชั้นที่ ๒
๓.๔ หล่อเสารับชั้นที่ ๓ (ยกเว้นเสาที่รับบันได)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๔

จานวนเงิน ๑๐% (ร้อยละสิบของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๔.๑ หล่อคาน – พื้น – หลังคา กันสาด ของชั้นที่ ๓
๔.๒ หล่อบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
๔.๓ เดินท่อร้อยสายไฟส่วนที่ฝังในคอนกรีตของชั้นที่ ๓
๔.๔ หล่อเสารับชั้นดาดฟ้า
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๕

จานวนเงิน ๑๑% (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๕.๑ หล่อคาน – พื้น –กันสาด และแผง คสล. ของชั้นดาดฟ้า
๕.๒ หล่อเสารับหลังคาคลุมบันได
๕.๓ เดินท่อร้อยสายไฟที่ฝังในคอนกรีตชั้นดาดฟ้า
๕.๔ หล่อคาน -พื้นหลังคาห้องบันได
๕.๕ หล่อบันไดขึ้นชั้นดาดฟ้า
๕.๖ ติดตัง้ โครงหลังคา และมุงหลังคา
๕.๗ ก่ออิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๑ (ยกเว้นอลูมิเนียม)
๕.๘ ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๕๐ วัน)

-๑๐-/งวดที่ ๖...........

๑๕
งวดที่ ๖

จานวนเงิน ๑๖% (ร้อยละ สิบหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๖.๑ ก่ออิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๒, ๓ (ยกเว้นอลูมิเนียม)
๖.๒ ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๒, ๓
๖.๓ ฉาบปูนภายในอาคาร
๖.๔ ติดตั้งฝ้าเพดาน
๖.๕ ทาพื้นหินขัด พร้อมขัดครั้งที่ ๑
๖.๖ ติดตัง้ ลูกกรงและราวบันได
๖.๗ บุกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้า – ส้วม
๖.๘ ฉาบปูนและตกแต่งผิวผนัง
๖.๙ เดินสายไฟภายในอาคารและร้อยสายไฟภายในอาคาร
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๗

จานวนเงิน ๑๖% (ร้อยละสิบหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๗.๑ ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ และตกแต่งผิวพื้น
๗.๒ ติดตั้งงานประตู – หน้าต่างพร้อมอุปกรณ์ (ยกเว้นงานกระจก)
๗.๓ ทาสีรองพื้น
๗.๔ ติดตั้งดวงโคม, สวิทช์, ปลั๊ก พร้อมอุปกรณ์
๗.๕ สร้างบ่อเกรอะ – บ่อซึม
๗.๖ สร้างรางระบายน้าและบ่อพัก
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) จานวนเงิน ๑๘% (ร้อยละสิบแปดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
๘.๑ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า – ประปา
๘.๒ ติดตั้งงานกระจก
๘.๓ ติดตั้งครุภัณฑ์
๘.๔ ติดตั้งถังเก็บน้าชั้นดาดฟ้า
๘.๕ ทาสี
และได้ทาการก่อสร้างรายการต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน
รายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา ๖๐ วัน)

ถูกต้องตามรูปแบบ

-๑๑- ๙.อัตราค่าปรับ.........

๑๖
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง (แบบปรับราคาได้) ข้อ ๑.๗ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่ง
ศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่อง ของงานจ้างที่เกิด ขึ้น
ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ จังหวัด ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไข
ให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ...๑๕...ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกัน
ของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๖(๓) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๓) ให้แก่จังหวัด ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๖ งบ
ลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อ จังหวัด ได้รับอนุมัติเงิน ค่าก่อสร้าง จาก สานัก
งบประมาณ แล้วเท่านั้น และกรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสานักงบประมาณเพื่อการจัดหาดังกล่าว
จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดหาได้
ราคากลางของงานก่อสร้างอาคาร อานวยการ เป็นอาคาร คสล . ๓ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ
๑,๗๕๐ ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบอาคาร วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแก่น ๑ หลัง ในการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนีเป็้ นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สิบห้าล้านเจ็ดแสนสองพัน
บาทถ้วน)
๑๒.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้ มีสิทธิ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคา จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้ รับจ้าง จะต้องสั่ง หรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าว
เข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถให้
่
บริการรับขน
ได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ มีสิทธิ เสนอราคาซึ่งเป็นผู้ รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของ ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อ กรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้ รับจ้างสั่ง หรือซื้อ ขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรร ทุกโดยเรือไทย หรือเรื อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
-๑๒-/มิใช่เรือไทย.......

๑๗
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุก ของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาซึ่ง ได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
จังหวัด แล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว
ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามเงื่อนไขที่กาหนด ในข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น
จังหวัดจะริบหลักประกันซองจานวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความ
เสียหายอื่น (ถ้ามี ) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม
๑๒.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง จังหวัด ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือ ข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๑๒.๕ จังหวัด สงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนด ในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ
๑.๗ จะนามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคานวณ
ตามข้อ ๑.๗
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้
แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สานักงานคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้.
๑๔.๑ ช่างไฟฟ้า
๑๔.๒ ช่างก่อสร้าง
๑๔.๓ ช่างไม้
๑๔.๔ ช่างท่อและสุขภัณฑ์
๑๔.๕ ช่างโยธา
-๑๓- ๑๔.๕ ช่างโยธา.........

๑๘
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบ ได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๖. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมี
มูลค่าไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
จังหวัดขอนแก่น
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้
เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย(วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอย่างเช่น กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กาหนดวันเสนอราคาวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๔๙ และกาหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซองคือ
วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับต่อเนื่องในช่วงที่สอง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๒๑
เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ
ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

