รางขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การจางออกแบบตกแตงภายในอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน (สวนที่เหลือ)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-biddind)
.......................................
๑. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรเงินโอนกองทุน
เพื่อบริหารสํานักงานประกันสังคมจังหวัด ประจําป ๒๕๕๗ ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาสูองคกรแหงความเปน
เลิศดวยการบริหารอยางมืออาชีพ หมวดงบลงทุน เพื่อเปนคาปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดขอนแกน เปนอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เพื่อที่สํานักงานฯ จะไดดําเนินการกอสราง
ปรับปรุงตกแตงภายในอาคารฯ ตามแบบรูปรายการที่กําหนดตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน ในการรองรับผูมาติดตอ
ราชการที่มีจํานวนมาก
๒.๒ เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ และสรางความพึงพอใจแกผูมาใชบริการ
๒.๓ เพื่อดําเนินการจัดหาผูรับจางตกแตงภายในอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ขอนแกนเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุวาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๓.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานประกวดราคาจางกอสราง ดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
๓.๒ ผูเสนองานตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งเปนสัญญาเดียวกันที่มีอายุไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทาย ถึงวัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลาน
สองแสนบาทถวน)
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือได โดยตองมีหนังสือรับรองผลงานจากหนวยงานนั้น ๆ
แนบมาในวันยื่นซองเสนองานจางฯ
อนึ่ง กรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม
นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผู
รวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมา
พรอมซองประกวดราคากิจการรว มค านั้น สามารถใช ผลงานกอสรางของผูรว มคาหลักรายเดีย วเป นผลงาน
กอสรางของกิจการรวมที่ยื่นเสนอราคาได
๓.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งนิติบุคคลหรือบุคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๓.๔ ผูเสนอ...

-๒๓.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้
๓.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๓.๖ ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปน
คูสัญญา (ผูเสนอราคา) ตองปฏิบัติ ดังนี้
๓.๖.๑ ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนสาระสําคัญ
๓.๖.๒ ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอ มูล
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓.๖.๓ ตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่ง
มีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
๓.๗ ผูประสงคจะเสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเปนคูสัญญากับจังหวัดแลว
จะเอางานทั้งหมด หรือบางสวนแหงสัญญานี้ ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากผู
วาจางมิได หากภายหลังจังหวัดตรวจพบวา มีการกระทําดังกลาว จังหวัดในฐานะผูวาจางจะใชสิทธิดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาทันที
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
งานปรับปรุงตกแตงภายในอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน (สวนที่เหลือ) ตาม
แบบแปลน เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งประกอบดวยงาน ดังนี้
๔.๑ งานดานสถาปตยกรรม โดยผูรับจางจะตองดําเนินงาน ดังนี้
๔.๑.๑ งานรื้อถอน อุปกรณตาง ๆ ที่ทางสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
ไดยายมาทําการชั่วคราว บริเวณชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแกน ฝงทิศตะวันตกใหเรียบรอย พรอมทั้ง
ทําความสะอาดใหอยูในสภาพคงเดิม หากเกิดความเสียหาย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบ และไมสามารถเรียกรอง
คาเสียหายใด ๆ กับทางจังหวัดขอนแกนได
ทั้งนี้การดําเนินการรื้อถอนจะตองดําเนินการหลังจากที่ผูรับจางไดดําเนินการ
ปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน (สวนที่เหลือ) เสร็จเรียบรอยกอน
๔.๑.๒ งานพื้น
- งานตกแตงผิวพื้นเดิม กรุไวนิลฟลอรตามรูปแบบรายการ บริเวณภายในอาคาร
สวนที่ ๑ (ชั้น ๑) และ สวนที่ ๒ (ชั้น ๒)

/๔.๑.๓ งานผนัง...

-๓๔.๑.๓ งานผนัง
- งานทําความสะอาดผนังเดิมทั้งหมด พรอมทั้งทาสีภายในและภายนอกใหม
- งานตกแตงผิวผนัง ตามรูปแบบรายการ บริเวณหองทํางานภายในอาคาร
สวนที่ ๑ (ชั้น ๑) และ สวนที่ ๒ (ชั้น ๒)
๔.๑.๔ งานติดตั้งประตู – หนาตาง
- ผูเสนอราคาตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณ ครบชุด พรอมทั้งติดตั้งใหครบถวน
ตามรูปแบบรายการที่กําหนด
๔.๑.๕ งานตกแตงเฟอรนิเจอรประกอบภายในสํานักงาน ทั้งสวนที่ ๑ (ชั้น ๑) และ
สวนที่ ๒(ชั้น ๒)
งานเฟอรนิเจอรประกอบภายในสํานักงานสวนที่ ๑ (ชั้น๑) ใหประกอบตามรูปแบบแปลน
ที่กําหนดในแบบ ใหครบถวน โดยแยกสวนประกอบของเฟอรนิเจอร ดังนี้
- เคานเตอรทํางานเจาหนาที่ ผูรับจางตองดําเนินการปดผิว ทอปหนาเคานเตอร
ผิวโดยรอบดวยลามิเนต สีและรุน ตามแบบกําหนด พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณประกอบ รางเลื่อน ถาดรองวาง
อุปกรณ และวัสดุอุปกรณตางๆ ใหติดตั้งใหครบถวนสมบูรณ ตามแบบกําหนด
- ตูและชั้นวางของดานหลังเคานเตอรทํางานเจาหนาที่ ผูรับจางตองดําเนินการ
ปดผิวโดยรอบดวยลามิเนต สีและรุน ตามแบบกําหนด พรอมทั้งติดตั้งบานเปดแบบยก และวัสดุอุปกรณตางๆ
ใหติดตั้งใหครบถวนสมบูรณ ตามแบบกําหนด
- โตะและจุดบริการประชาชน ชุดพักคอย ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งใหตรง
กับพื้นที่ตามแบบกําหนดปดผิวโตะโดยรอบดวยลามิเนต สีและรุน ตามแบบกําหนด
- เคานเตอรประชาสัมพันธ ผูรับจางตองดําเนินการ ปดผิวโดยรอบดวยลามิเนต
สีและรุน ตามแบบกําหนด พรอมทั้งติดตั้งตามแบบ ใหครบถวนสมบูรณ โดยดูจากรูปแบบแปลน
- เคานเตอรทํางานเจาหนาที่ฝายการเงิน ผูรับจางตองดําเนินการ ปดผิว ทอป
ผิวหนาเคานเตอร ผิวโดยรอบดวยลามิเนต สีและรุน ตามแบบกําหนด พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณประกอบ รางเลื่อน
ถาดรองวางอุปกรณ และวัสดุอุปกรณตางๆ ใหติดตั้งใหครบถวนสมบูรณ ตามแบบกําหนด
งานเฟอรนิเจอรประกอบภายในสํานักงานสวนที่ ๒ (ชั้น๒) ใหประกอบตามรูปแบบแปลน
ที่กําหนดในแบบ ใหครบถวน โดยแยกสวนประกอบของเฟอรนิเจอร ดังนี้
- เคานเตอรทํางานเจาหนาที่ ผู รับจางตองดําเนินการปดผิว ทอปผิวหนา
เคานเตอร ผิวโดยรอบดวยลามิเนต สีและรุน ตามแบบกําหนด พรอมทั้งติดตั้งอุปกรณประกอบ รางเลื่อน
ถาดรองวางอุปกรณ และวัสดุอุปกรณตางๆ ใหติดตั้งใหครบถวนสมบูรณ ตามแบบกําหนด
- ตูและชั้นวางของดานหลังเคานเตอรทํางานเจาหนาที่ ผูรับจางตองดําเนินการ
ปดผิวโดยรอบดวยลามิเนต สีและรุน ตามแบบกําหนด พรอมทั้งติดตั้งบานเปดแบบยก และวัสดุอุปกรณตางๆ
ใหติดตั้งใหครบถวนสมบูรณ ตามแบบกําหนด
- โตะผูบริหาร, โตะประชุม ผูรับจางตองดําเนินการ ติดตั้งใหตรงกับพื้นที่ตามแบบ
กําหนดปดผิวโตะโดยรอบดวยลามิเนต สีและรุน ตามแบบกําหนด

/๔.๑.๖ งาน...

-๔๔.๑.๖ งานครุภัณฑลอยตัว
- เมื่อผูรับจางดําเนินการการปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดขอนแกน (สวนที่เหลือ) แลวเสร็จ ใหผูรับจางเคลื่อนยาย ครุภัณฑลอยตัว ติดตั้งตามแบบที่กําหนด
(อางอิงตามแบบกําหนด)
๔.๑.๗ งานติดตั้งปายชื่อสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
- ใหผูรับจางดําเนินการติดตั้งตามตําแหนง ดังตอไปนี้
จุดที่ ๑. ติดตั้งบริเวณดานหนาอาคารสวนบนสุด ทําจากแผนเหล็ก ZINC พับขึ้น
รูปหนา ๒ นิ้ว สูง ๑.๐๐ เมตร ฉลุเปนตัว ทั้งภาษาไทย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน) สวน
ภาษาอังกฤษ (SOCIAL SECURITY OFFICE) พับขึ้นรูปหนา ๑ นิ้ว สูง ๐.๕๐ เมตร พรอมอุปกรณติดตั้งครบชุด
จุดที่ ๒. และจุดที่ ๓. ติดตั้งบริเวณดานขางอาคารทั้ง ๒ ดาน ทําจากแผนเหล็ก
ZINC พับขึ้นรูปหนา ๒ นิ้ว สูง ๑.๐๐ เมตร ฉลุเปนตัว ทั้งภาษาไทย (สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน)
สวนภาษาอังกฤษ (SOCIAL SECURITY OFFICE) พับขึ้นรูปหนา ๑ นิ้ว สูง ๐.๔๕ เมตร และ (khon kaen
provincial) สูง ๐.๓๘ เมตร พรอมอุปกรณติดตั้งครบชุด (อางอิงจากแบบแผนที่ Front Elevation ๑, และ
แผนที่ Side Elevation ๓)
๔.๒ งานติดตั้งระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม สวนที่ ๑ (ชั้น ๑) และสวนที่ ๒ (ชั้น ๒)
- ผูรับจางตองดําเนินการ ติดตั้งตามจุดที่กําหนดตามแบบ พรอมทั้งทดสอบระบบและสงมอบคูมือ
ใหกับทางหนวยงาน
๔.๓ งานติดตั้งระบบไฟฟา-แสงสวาง และอุปกรณประกอบในสวนที่ ๑(ชั้น๑) และสวนที่ ๒(ชั้น ๒)
- ผูรับจางตองดําเนินการ ติดตั้งตามจุดที่กําหนดตามแบบ พรอมทั้งทดสอบระบบกอนการสงมอบ
พื้นที่ใหกับหนวยงาน
๔.๔ งานระบบประปา-สุขาภิบาล
- ผูรับจางตองดําเนินการ ติดตั้งสุขภัณฑประกอบภายในหองน้ําชั้น ๑ และหองน้ําชั้น ๒
(หองผูบริหาร) พรอมทั้งทดสอบระบบกอนการสงมอบพื้นที่ใหกับหนวยงาน
๔.๕ งานติดตั้งระบบกลองวงจรปด
- ผูรับจางตองดําเนินการ ติดตั้งพรอมเดินสายไฟเพื่อติดตั้งกลองวงจรปดจํานวน ๑๒ จุด ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร โดยตําแหนงการติดตั้งใหประสานงานกับผูควบคุมงานของผูวาจางกอนการดําเนินการ
ติดตั้ง
๔.๖ งานปรับปรุงเครือขายภายในสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
- ผูรับจางตองดําเนินการ ปรับปรุงเครือขายภายในสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
ตามขอกําหนด (อางอิงตามเอกสารแนบทายประกวดราคา)
๕. ระยะเวลาดําเนินการ และสงมอบงาน
ดําเนินโครงการปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน(สวนที่เหลือ)
ใหแลวเสร็จ ภายใน ๑๐๕ วัน (หนึ่งรอยหาวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก
จังหวัดใหเริ่มทํางานโดยแบงงวดงานออกเปน ๕ งวด ดังนี้
/๕.๑ งวดที่...

-๕๕.๑ งวดที่ ๑ จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๗ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานตบแตงภายในสวนที่ ๒ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๙๕
- งานพื้นผิวกรุไวนิลฟลอร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๔๐
ทั้งหมดแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กําหนดเวลา ๓๐ วัน)
๕.๒ งวดที่ ๒ จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานตบแตงภายในสวนที่ ๑ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๙๕
- งานพื้นผิวกรุไวนิลฟลอร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๙๕
ทั้งหมดแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กําหนดเวลา ๓๐ วัน)
๕.๓ งวดที่ ๓ จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานเดินทอรอยสายระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม แลวเสร็จไมนอ ยกวา
รอยละ ๙๕
- งานติดตั้งประตู – หนาตาง พรอมอุปกรณ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กําหนดเวลา ๑๕ วัน)
๕.๔ งวดที่ ๔ จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๖ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานทําความสะอาดผิวผนังเดิมและทาสีรองพื้น
- งานติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
- งานระบบประปา – สุขาภิบาล
- งานติดตั้งระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม
ทั้งหมดแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กําหนดเวลา ๑๕ วัน)
๕.๕ งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย) จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานทาสีทับหนา
- งานติดตั้งชื่อสํานักงาน
- งานติดตั้งระบบกลองวงจรปด
- งานติดตั้งระบบเครือขายภายในสํานักงานฯ
- งานครุภัณฑจัดซื้อ
- ทดสอบระบบไฟฟา
- ทดสอบระบบประปา – สุขาภิบาล
- ทดสอบระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม
- สงมอบคูมือการใชสัญญาณแจงเพลิงไหม
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตอง ตาม
รูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางให
สะอาดเรียบรอย
(กําหนดเวลา ๑๕ วัน)
การสงมอบงานแตละงวดใหผูรับจางแนบภาพถายชนิดสีของงานจางมาพรอมหนังสือ
สงมอบงานโดยใหผูควบคุมงานกอสรางของทางราชการ รับรองภาพถาย จํานวน ๒ ชุด
/๖. วงเงิน...

-๖๖. วงเงินในการจัดจาง
กําหนดราคากลางงานปรับปรุงสํานักงานฯ เปนเงิน ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นสามพันบาทถวน) ราคาดังกลาวไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ แลว
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไป
ตามนั้น ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบ และคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
๗. ราคาขายแบบรูปหรือรายการละเอียด
ราคาขายแบบรูปหรือรายการละเอียดของงานจางปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดขอนแกน กําหนดขายในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) โดยติดตอขอซื้อแบบ
รูปหรือรายการละเอียด ไดที่สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน ศาลากลางจังหวัดขอนแกน(หลังเกา) ชั้น ๑
ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โทรศัพท ๐ ๔๓๒๓ ๘๒๗๑, ๐ ๔๓๒๔ ๕๓๒๘ ตอ ๑๐๘
หมายเหตุ
สาธารณชนผูสนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณหรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับรางขอบเขตของ
งานนี้เปนลายลักษณอักษร โดยเปดเผยตัว ระบุชื่อ - นามสกุลจริง และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
ใหชัดเจนไดตั้งแตวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย
๑. ทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จะถือวันที่ตามประทับตราไปรษณียบนซองจดหมาย
เปนสําคัญ สงที่ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน
๒. โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๙๖๒๗
๓. E-mail : khonkaen@sso.go.th
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวจงกล เหมือนโพธิ์)
นักวิชาการแรงงานชํานาญการพิเศษ
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(นางพิมพนิภา ศรีมันตะ)
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิวา บุญมีศรี)
พนักงานสถาปนิก

- ราง ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคม
จังหวัดขอนแกน (สวนที่เหลือ) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
--------------------------------------ดวยจังหวัดขอนแกน มีความประสงคจะประกวดราคาจางโครงการปรับปรุงภาพลักษณอาคาร
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน (สวนที่เหลือ) เปนอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ ๑,๘๘๘ ตารางเมตร
ตามแบบเลขที่ ๑/๒๕๕๗ ดวยเงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานประกันสังคม ประจําป ๒๕๕๗ (เงินกันเหลื่อมป)
ด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาจ า งฯ ครั้ ง นี้ เป น เงิ น
๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นสามพันบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ตองปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒. ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๔. ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัด
ขอนแกน
และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการประมูลจางกอสรางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๕. ผูประสงคจะเสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเปนคูสัญญากับจังหวัดแลว
จะเอางานทั้งหมด หรือบางสวนแหงสัญญานี้ ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
ผูวาจางมิได หากภายหลังจังหวัดตรวจพบวา มีการกระทําดังกลาว จังหวัดในฐานะผูวาจางจะใชสิทธิ
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาทันที
๖. ตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางครั้งนี้ และเปนสัญญา
เดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งลานสองแสนบาทถวน ) และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน
๕ ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ, หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ (ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชนในการเสนอ
ราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง พรอมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจาง
นั้น)
อนึ่ง กรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม
นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร
/ประกวด...

-๒ประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดใหผู
รวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมา
พรอมซองประกวดราคากิจการรว มค านั้น สามารถใช ผลงานกอสรางของผูรว มคาหลักรายเดีย วเป นผลงาน
กอสรางของกิจการรวมที่ยื่นเสนอราคาได
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยใหผูคาตองยื่น “แบบแสดงการลงทะเบียน” พรอมเอกสารตาง ๆ
๘. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไป
ไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ผูประสงค จะเสนอราคาตองซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อดว ยวิธี การทางอิเล็ กทรอนิกสดว ย
ตนเอง หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น
เปนผูซื้อ
กํ า หน ด ดู ส ถา น ที่ ก อส ร าง แ ละ รั บ ฟ งคํ าชี้ แ จ ง รา ย ล ะ เ อี ย ดเ พิ่ ม เ ติ ม ใ นวั น ที่
..................................... เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน ถนนศูนย
ราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ผูที่ไมไปดูสถานที่ปรับปรุงฯ และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ตามวัน เวลาที่กําหนด ถือวารับทราบเสมือนหนึ่งไดไปดูสถานที่แลว และจะยกมาเปนขออางเมื่อประสบ
ปญหาอุปสรรคในการทํางานไมได
กํ า หน ด ยื่ น เ อ ก ส า ร ป ระ ก ว ด ร าค าจ าง ด ว ย วิ ธี ก าร ท า ง อิ เ ล็ ก ท รอ นิ กส ใ น วั น ที่
.....................................ระหวางเวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ณ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
ศาลากลาง (หลังเกา) ชั้น ๑ ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน และจะแจงผลการคัดเลือก
เบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กํ า หนดยื่ น ข อ เสนอราคาและเสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเ ล็ ก ทรอนิ กส ในวั น ที่ . ...................................... ระหว า งเวลา ................................ น. ถึ ง เวลา
........................... น.
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
๒,๐๐๐ บาท ไดที่ ฝายอํานวยการ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน ศาลากลาง (หลังเกา) ชั้น ๑
ระหว า งวั น ที่ .................................ถึ ง วั น ที่ ................................... ดู ร ายละเอี ย ดได ที่ เ ว็ บ ไซต
www.gprocurement.go.th หรือwww.khonkaenpoc.com หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
๐ – ๔๓๒๔ ๕๓๒๘, ๐ ๔๓๒๓ ๘๒๗๑ ตอ ๑๐๘ ในวัน เวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

fil: dektopI/ปรับปรุง (สวนที่เหลือ)

พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๕๙

ราง
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เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่
/ ๒๕๕๙
การจางงานปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------------------จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาจางปรับปรุง
ภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน (สวนที่เหลือ) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ณ อาคารเลขที่ ๑๙๔ ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน โดยมีขอแนะนําและขอกําหนด
ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายละเอียด
(๑) แบบเลขที่ ๑/๒๕๕๗ (สวนที่เหลือ) จํานวน ๑๑๕ แผน
(๒) ขอกําหนดทางเทคนิคการปรับปรุงระบบเครือขายภายในสํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ขอนแกน
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖

แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
หนังสือแสดงเงื่อนไขการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
แบบสัญญาจาง
แบบหนังสือค้ําประกัน
( ๑ ) หลักประกันซอง
( ๒ ) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา (สูตรคา k)
๑.๘ บทนิยาม
( ๑ ) ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
( ๒ ) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑ ) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
( ๒ ) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๒.๑ ตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๒.๒ ตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/๒.๓ ตองไม
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๒.๓ ตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของ ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๔ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัด
ขอนแกน
และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘
๒.๕ ผูประสงคจะเสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเปนคูสัญญากับจังหวัดแลว
จะเอางานทั้งหมด หรือบางสวนแหงสัญญานี้ ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง โดยไมไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
ผูวาจางมิได หากภายหลังจังหวัดตรวจพบวามีการกระทําดังกลาว จังหวัดในฐานะผูวาจางจะใชสิทธิดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาทันที
๒.๖ ผู ประสงค จ ะเสนอราคาต องเป นนิ ติบุ ค คล และมี ผ ลงานประเภทเดี ย วกันกับงานที่
ประกวดราคาจางครั้งนี้ และเปนสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานสองแสน
บาทถวน ) และเปนผลงานยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวด
ราคาจ า งกอ สร า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และเป น ผลงานที่ เ ป น คู สั ญ ญาโดยตรงกั บ ส ว นราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัด
เชื่อถือ (ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชนในการเสนอราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง พรอม
ทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนัน้ )
อนึ่ง กรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม
นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเ ขารวมคาเปนลายลักษณอักษร กําหนดให
ผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาวมา
พรอมซองประกวดราคากิจการรว มค านั้น สามารถใช ผลงานกอสรางของผูรว มคาหลักรายเดีย วเป นผลงาน
กอสรางของกิจการรวมที่ยื่นเสนอราคาได
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government : e-GP) ต อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ โดยใหผูคาตองยื่น “แบบแสดงการลงทะเบียน” พรอม
เอกสารตาง ๆ
๒.๘ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไปไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ เอกสารสวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก)
ห างหุน สว นสามั ญหรือห างหุนส ว นจํ ากัด ใหยื่ นสํ าเนาหนั งสือรั บรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
/(ข) บริษัท...
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(ข)
บริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด ให ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม ( ถามี )
และบัญชี ผูถือหุนรายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใด
เปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทางหรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑ )
(๓) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ ( ๑ )
๓.๒ เอกสารสวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
( ๑ ) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตอง
ลงนามพรอมประทับตรา (ถามี) ตามแบบในขอ ๑.๔ (จํานวน ๓ ชุด)
( ๒ ) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
( ๓ ) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕ ( แยกไวนอกซอง )
( ๔ ) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและสําเนาสัญญาจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
( ๕ ) บัญชีรายการกอสราง ( หรือใบแจงปริมาณงาน )
( ๖ ) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๒
( ๗ ) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
( ๘ ) แบบแสดงการลงทะเบียนผูคากับภาครัฐในระบบ e-GP ตามเงื่อนไขขอ ๒.๗
( ๙ ) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้โดย
ไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาให
ชัดเจน
หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูประสงคจะเสนอราคา
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนิน การตามสัญ ญาที่จ ะจางใหแลว
เสร็จไมเกิน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
/๔.๕ กอนยื่น...
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๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียกอน ที่จะตกลง
ยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(e-biddind) จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาการจางโครงการปรับปรุง ภาพลักษณ
อาคารสํา นักงานประกันสัง คมจังหวัด ขอนแกนดว ยตนเอง โดยระบุที่หนา ซองวา “เอกสารประกวดราคา
ตามเอกสารประกวดราคาจางดว ยวิธีอิเล็กทรอนิกส (e-biddind) เลขที่
/๒๕๕๙ พรอมเอกสาร
สว นที่ ๑ และสว นที่ ๒ยื่น ตอ คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการในวัน ที่. ...............................
ระหวางเวลา..........................น. ถึง...............................น. ณ ฝายอํานวยการ สํานักงานประกันสังคมจังหวัด
ขอนแกน ศาลากลางจังหวัด ชั้น ๑ ถนนศูนยราชการ อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดว ยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับ
เอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย วา
เปน ผู เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน รว มกัน กับผู เ สนอราคารายอื่น หรือเป นผู มี ผ ลประโยชน รว มกัน ระหวา ง
ผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ ( ๑ ) ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๒ และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบ
ผลการพิ จ ารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณี ยล งทะเบี ย นตอบรับ หรือวิ ธี อื่นใดที่ มี หลักฐานว าผู เสนอราคา
รับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ
๑.๘ ( ๒ ) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัด จะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รว มกันกับผูเ สนอราคารายอื่น หรือเป นผู มีประโยชน รว มกันระหวางผู เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอัน
เปนการขั ดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ ไมผานคุ ณสมบั ติทางดานเทคนิค อาจ
อุท ธรณคํ า สั ่ง ดัง กลา วตอ หัว หนา หนว ยงานที ่จ ัด หาพัส ดุภ ายใน ๓
วัน นับ แตว ัน ที ่ไ ดร ับ แจง จาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏต อคณะกรรมการประกวดราคาว า กระบวนการเสนอราคาจ างดว ยวิ ธี การทาง
อิเล็ กทรอนิกสประสบข อขัดของ จนไมอาจดําเนินการต อไปใหแลวเสร็ จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยัง เหลือ กอนจะสั่ง พักกระบวนการเสนอราคา แตตอ งสิ้น สุด กระบวนการเสนอ
ราคาภายในวัน เดีย วกัน เวน แตค ณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได
โดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกราย
ที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
/คณะ...
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คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวางการประกวดราคาฯ
เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงคจะเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
( ๑ ) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
( ๒)
ราคาสูงสุด ของการประกวดราคาจ างดว ยวิธี การทางอิเล็กทรอนิ กสจ ะต อง
เริ่มตนที่ ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นสามพันบาทถวน)
( ๓)
ราคาที่ เสนอจะต องเป นราคาที่ รวมภาษีมู ล ค าเพิ่ม และภาษี อื่น ๆ ( ถามี )
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
( ๔ ) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอ
ราคาตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด
( ๕ ) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
( ๖ ) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา ( Minimum Bid ) ไมนอยกวาครั้งละ ๕,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการ
ประกวดราคาฯ และการเสนอราคาลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๕,๐๐๐ บาท จาก
ราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
( ๗ ) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้น
แลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยัน จะตองตรงกับ ราคาที่เสนอ
หลังสุด
( ๘ ) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายใน
การใหบ ริก ารเสนอราคาทางอิเ ล็ก ทรอนิก สแ ละคา ใชจ า ยในการเดิน ทางของผู ใ หบ ริก ารตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
( ๙ ) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่.................................ตั้งแตเวลา
.................................. น. ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจงวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา ( บก ๐๐๕ )
ใหทราบตอไป
(๑๐) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู
ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทํา
การทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซตของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เปนตนไป

๕. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค
จํานวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถวน ) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
/๕.๑ เงินสด...
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๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก “ จังหวัดขอนแกน ” โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองเอกสาร
ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ ( ๑ )
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่
ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตางๆทราบแลว โดยอนุโ ลมใหใชตามแบบหนัง สือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ ๑.๖ ( ๑ )
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวั น ที่ ไ ด พิ จ ารณาในเบื้ อ งต น เรี ย บร อ ยแล ว เว น แต ผู เ สนอราคารายที่ คั ด เลื อ กไว ซึ่ ง เสนอราคาต่ํ า สุ ด
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม

๖.๒ หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต
เปนขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
จังหวัดขอนแกนเทานั้น
๖.๓ จังหวัดสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคา โดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
( ๑ ) ไมปรากฏชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของ
จังหวัดขอนแกน
( ๒ ) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
( ๓ ) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูประสงคจะเสนอราคา อยางใดอยางหนึ่งหรือ
ทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๖.๔ ในการตัดสิน การประกวดราคาจา งดว ยวิธีการทางอิเ ล็ก ทรอนิกสห รือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดขอนแกนมีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จ จริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผู เสนอราคาได จั งหวัดมีสิท ธิที่จะไม รับ ราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐาน
ดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
/๖.๕ จังหวัด...
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๖.๕ จังหวัดขอนแกน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดขอนแกนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดขอนแกนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือ จัง หวัด ขอนแกน จะใหผูเ สนอราคานั้น ชี้แ จง และแสดง
หลัก ฐานที ่ทํ า ใหเ ชื ่อ ไดว า ผู เ สนอราคาสามารถดํ า เนิ น งานตามการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอ
ราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ จังหวัดขอนแกนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก
ดังกลาว และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญา
จางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับจังหวัดภายใน ๗ วัน ( เจ็ดวัน ) นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ( รอยละหา ) ของราคาคาจางที่ประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดขอนแกนยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกจังหวัด โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ กรณีเปนเช็คที่ธนาคารสั่งจายนอกพื้นที่จังหวัดขอนแกน ผูเสนอราคาจะตอง
รับผิดชอบคาธรรมเนียมและอื่น ๆ ดวย
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๖ ( ๒ )

/๗.๔ หนังสือ...

หนา ๘

แผน 8/12

๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ ( ๒ )

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
ผูชนะการประกวดงานจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) จะตองนําสําเนา
ใบเสร็จรับคาบริการของผูใหบริการตลาดกลางมาแสดงในวันทําสัญญาจางดวย
๘. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดขอนแกนจะจายเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานเสร็จเรียบรอยในแตละงวดงาน/
งวดเงิน ถูกตอง ครบถวนตามรูปแบบรายการในสัญญาจางทุกประการโดยจังหวัดกําหนดระยะเวลา ๑๐๕ วัน
(หนึ่งรอยหาวัน) นับจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากจังหวัดใหเริ่มทํางาน โดย
แบงงวดงานเปน ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๗ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานตบแตงภายในสวนที่ ๒ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๙๕
- งานพื้นผิวกรุไวนิลฟลอร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๔๐
ทั้งหมดแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กําหนดเวลา ๓๐ วัน)
งวดที่ ๒ จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานตบแตงภายในสวนที่ ๑ แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๙๕
- งานพื้นผิวกรุไวนิลฟลอร แลวเสร็จไมนอยกวารอยละ ๙๕
ทั้งหมดแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กําหนดเวลา ๓๐ วัน)
งวดที่ ๓

จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานเดินทอรอยสายระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม แลวเสร็จไมนอ ยกวารอยละ ๙๕
- งานติดตั้งประตู – หนาตาง พรอมอุปกรณ
- งานติดตั้งสุขภัณฑ พรอมทดสอบ
ทั้งหมดแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กําหนดเวลา ๑๕ วัน)

งวดที่ ๔ จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๖ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานทําความสะอาดผิวผนังเดิมและทาสีรองพื้น
- งานติดตั้งระบบไฟฟาและอุปกรณไฟฟา
- งานระบบประปา – สุขาภิบาล
- งานติดตั้งระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม
ทั้งหมดแลวเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กําหนดเวลา ๑๕ วัน)
/งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย)...
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งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย) จํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
- งานทาสีทับหนา
- งานติดตั้งชื่อสํานักงาน
- งานติดตั้งระบบกลองวงจรปด
- งานติดตั้งระบบเครือขายภายในสํานักงานฯ
- งานครุภัณฑจัดซื้อ
- ทดสอบระบบไฟฟา
- ทดสอบระบบประปา – สุขาภิบาล
- ทดสอบระบบสัญญาณแจงเพลิงไหม
- สงมอบคูมือการใชสัญญาณแจงเพลิงไหม
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตอง ตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย (กําหนดเวลา ๑๕ วัน)
การสงมอบงานแตละงวด ใหผูรับจางแนบภาพถายชนิดสีของงานจางที่กอสราง
มาพรอมหนังสือสงมอบงาน โดยใหผูควบคุมงานกอสรางของทางราชการ รับรองภาพถาย จํานวน ๒ ชุด
การสงมอบงานใหแยกสงมอบงานเปนงวด ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา หามมิให
สงมอบงานพรอมกันครั้งเดียวหลายงวด หากผูรับจางสงพรอมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับ
งานเพียงงวดเดียวกอน
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําสัญญาจางตามแบบดังระบุไว
ในขอ ๑.๕ จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ปนับถัด
จากวันที่จังหวัดขอนแกนไดรับมอบงาน ซึ่งความชํารุดบกพรองหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพรองของผูรับจาง
อันเกิดจากการใช วั สดุ ที่ ไมถูกต อง หรือทํ าไว ไม เรี ยบร อย หรื อทํ าไม ถู กต องตามมาตรฐานแหงหลั กวิ ชา หรือ
เนื่องมาจากความบกพรองของการผลิตหรือการติดตั้ง ผูรับจางตองรีบจัดการทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอย โดย
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ
ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาวใหเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมี
สิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย หรือหักจากเงิน
ค้ําประกันสัญญาได
๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานประกันสังคม
ประจําป ๒๕๕๗ (เงินกันเหลื่อมป) จากสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

/ราคากลาง...
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ราคากลางของงานจา งปรับ ปรุ ง ภาพลักษณ อาคารสํ านั ก งานประกัน สั ง คมจั ง หวั ด
ขอนแกน ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท (สอง
ลานเจ็ดแสนหาหมื่นสามพันบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไป
ตามนั้น ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
ผลการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดัง กลา วเขา มาจากตางประเทศ และของนั้น ตองนํ าเขามาโดยทางเรือ ในเสน ทางที ่มีเ รือไทยเดินอยู  และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
( ๑ ) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
( ๒ ) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
( ๓ ) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม ( ๑ ) หรือ ( ๒ ) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัด
ขอนแกนแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตอง
เขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗ ( ๔ ) ( ๕ ) (๖ ) และ ( ๗ )
มิฉะนั้น จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ จังหวัดขอนแกนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ( ถามี )
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
/ตามเงื่อนไข...
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ตามเงื่ อ นไข หลั ก เกณฑ สู ต รและวิ ธี คํ า นวณที่ ใ ช กั บ สั ญ ญาแบบปรั บ ราคาได ต ามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสรางตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา ( สูตรคา K ) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ ตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุไวในขอ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจากสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕ ของแตละ
สาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขา ดังนี้
๑๓.๑ ชางไฟฟา หรือชางอิเล็กทรอนิกส
๑๓.๒ ชางสถาปตยกรรม
๑๓.๓ ชางกอสราง หรือชางโยธา
๑๔. การปฏิบัติงานระหวางกอสราง
๑๔.๑ เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตอง
จัดหาผูมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาสถาปตยกรรม สาขาโยธา สาขาไฟฟา ระดับภาคีวิศวกร
แตละสาขาไมนอยกวา ๑ คน
๑๕. ผูรับจางจะตองจัดทําปายโครงการนี้
ผูรับจ างจะตองจัดทํ าป ายโครงการนี้ตามรายละเอีย ดขอกําหนดตามหนังสื อสํ านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ โดยติดตั้งไว ณ สถานที่กอสราง
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
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หมายเหตุ
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ใหเปนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนบั เปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซอง
ขอเสนอราคาทางดานเทคนิค จนถึงวันยื่นยันราคาสุดทาย (วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยัน
ราคาสุดทายจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวัน
เสนอราคาวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐
พฤษภาคม ๒๕๔๙
*คําวา “กรม” หมายถึง หนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งอาจเลือกใชคําอื่น เชน
“จังหวัด” “สํานักงาน” ไดตามความเหมาะสม และใหใชคําดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด
** ใหหัวหนาหนวยงานผูดําเนินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลือกใชตามความจําเปน
*** ใหระบุชื่อ กรม จังหวัด สวนราชการ หรือหนวยงานที่จัดหา พรอมประทับตรา โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เปนผูลงชื่อยอ
กํากับตรา
**** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
การเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ใหหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุคํานวณวงเงินการเสนอลดราคาขั้นต่ําแตละครั้งในอัตรา
รอยละ ๐.๒ ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หากคํานวณแลวมีเศษของหลักหนวยนับใด ๆ ใหปด
เศษดังกลาวเปนหนวยนับนัน้ โดยไมตองมีเศษของแตละหนวยนับ เพื่อความชัดเจน และปองกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้น
ต่ําแตละครั้ง เชน กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๑๕๕,๖๕๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๓๑๑,๓๑๔ บาท
ใหกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
๔๔,๕๖๗,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๘๙,๑๓๕ บาท ใหกําหนดการเสนอราคาขั้นต่ํา(Minimum Bid)
ไมนอยกวาครั้งละ ๘๐,๐๐๐ บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ ๗,๗๘๙,๐๐๐ บาท คํานวณรอยละ ๐.๒ ไดเทากับ ๑๕,๕๗๘
บาท ใหกําหนดการเสนอราคาลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๑๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ผูเสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่ําสูงกวาราคาขั้นต่ําที่
กําหนดได เชน กรณีกําหนดการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐๐,๐๐๐ บาท ผูเสนอราคาสามารถเสนอ
ลดราคาไดครั้งละมากกวา ๓๐๐,๐๐๐ บาท ได และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ตองเสนอลดราคาตามที่กําหนดจากราคาครั้ง
สุดทายที่เสนอลดแลว สําหรับกรณีการจัดหาพัสดุทหี่ นวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดใหเสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาตอหนวย
เห็นควรใหหนวยงานกําหนดใหเสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาว
ขางตนได

Fil: di.I/ปรับปรุงภาพลักษณ/ราง TOR

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-biddind) เลขที่
ลงวันที่.......................................พ.ศ. ๒๕๕๙

/๒๕๕๙

ขอกําหนดทางเทคนิคการปรับปรุงระบบเครือขายภายใน
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน โดยสํานักงานประกันสังคมมีความประสงคจะดําเนินการปรับปรุงระบบสายสัญญาณและระบบ
ไฟฟาสําหรับครุภัณฑคอมพิวเตอรภายในสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค ดังนี้
๑. คุณสมบัตขิ องสายสัญญาณระบบสายสัญญาณ
๑.๑ ระบบสายสัญญาณที่ปรับปรุงจะตองสามารถรองรับการเชื่อมตอเปนระบบยอย ๆ ไดอยางสมบูรณแบบ คือ การ
เชื่อมตอระหวางชั้น (Riser Backbone) การเชื่อมตอภายในชั้น (Horizontal) จุดพักและกระจายสาย (Adminixtration)
ตลอดจนจุดของผูใ ชงาน (Workplace)
๑.๒ ระบบเครือขายคอมพิวเตอรที่ปรับปรุงจะตองประกอบดวยอุปกรณในระบบสายสัญญาณที่เปนของใหม ยังไม
เคยใชงานมากอน สามารถใชงานรวมกันกับอุปกรณของสํานักงานฯ ที่มีอยูเดิมไดเปนอยางดี และรองรับตอการขยายในอนาคต
๑.๓ วัสดุอุปกรณในระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เสนอจะตองเปนผลิตภัณฑภายใตเครื่องหมายการคาเดียวกันหรือ
เปนผลิตภัณฑที่ไดรับการรับรองจากผูผลิตเดียวกัน โดยจะตองมีหนังสือรับรองชัดเจน
๑.๔ ผูรับจางจะตองทําการติดตั้งปรับปรุงระบบสายสัญญาณทั้งหมดใหอุปกรณเครือขายและระบบคอมพิวเตอร
สามารถเชือ่ มโยงระบบขอมูลไดอยางสมบูรณตามมาตรฐานการสื่อสารขอมูลภายใตมาตรฐานการติดตั้งระบบสัญญาณ
Unxhielded Twisted Pair (UTP) Cable เพื่อเชื่อมตออุปกรณระบบเครือขาย
(Access Switch) ซึ่งติดตั้งภายในชั้นอาคารสํานักงานฯ ตลอดจนระบบสายสัญญาณ Unshielded Twisted Pair
(UTP) Cable เพื่อเชื่อมตอระหวางอุปกรณระบบเครือขาย (Access Switch) เขากับครุภัณฑคอมพิวเตอร
๑.๕ สายสัญญาณ Unshielded Twisted Pair (UTP) มีคุณลักษณะทางเทคนิคอยางนอย ดังนี้
๑.๕.๑ เปนสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว ๔ คูสาย ชนิด UTP/Category 5E หรือดีกวา
ขนาด 24 AWG
๑.๕.๒ ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA 568-B Category 5E หรือ ISO/IEC 11801
หรือเทียบเทาหรือดีกวา
๑.๕.๓ สามารถรองรับการทํางานขณะติดตั้งไดเปนปกติภายใตอุณหภูมสิ ภาวะแวดลอม
ระหวาง ๐ ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส
๑.๕.๔ มีคุณสมบัติทางไฟฟาที่ความถึ่ ๑๐๐ MHz อยางนอย ตามมาตรฐานในขอ ๒.๑ และขอ ๒.๒
๑.๖ อุปกรณที่จําเปนสําหรับการติดตั้ง UTP Cable มีคุณลักษณะทางเทคนิคอยางนอย ดังนี้
๑.๖.๑ แผงพักและกระจายสาย (UTP Patch Panel) ที่ปรับปรุงจะตองมีลักษณะเปน
Modular มีจํานวนชอง RJ 45 ไมนอ ยกวา ๒๔ Port มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
EIA/TIA 568 Category 5E หรือดีกวา และรหัสสีตามมาตรฐาน T568B และ
T568A สามารถติดตั้งบน Standard Rack ขนาด ๑๙ นิ้วได
๑.๖.๒ เตารับสายสัญญาณ (Modular Outlet) ที่จะเสนอจะตองเปนแบบ Modular RJ
45 PINs ตามมาตรฐาน EIA/TIA 568 Category 5E หรือดีกวา และรหัสสีตาม
มาตรฐาน T568B และ T568A โดยมีคา NEXT มากกวาหรือเทากับ ๓๘ dB
ที่ความถึ่ ๑๐๐ MHz
๑.๖.๓ สายเชื่อมตอ UTP Patch Cord ที่เสนอจะตองทําสําเร็จจากโรงงานผูผลิต และ
เปนไปตามมาตรฐาน Category 5E หรือดีกวา โดยมีขนาดความยาวไมนอยกวา ๒
เมตร สําหรับสายเชือ่ มตอ Patch Panel กับอุปกรณกระจายสัญญาณ และไมนอ ย
กวา ๓ เมตร สําหรับเชื่อมตอเตารับสายสัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอร ทั้งนี้
จํานวนรวมตองเพียงพอกับจํานวนของเตารับสายสัญญาณ (Modular Outlet) ทั้งหมด
/๒. รายละเอียด...

-๒๒. รายละเอียดการติดตั้งระบบสายสัญญาณและระบบไฟฟา
๒.๑ การติดตั้งสายสัญญาณจะตองเปนไปตามมาตรฐาน EIA/TIA และ IEC สําหรับการติดตั้งสายภายใน
อาคาร และตามมาตรฐานบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) สําหรับการติดตั้งสายภายนอกอาคารโดยเครงครัด วิธีปฏิบัติใด ๆ
นอกเหนือจากมาตรฐานนี้กําหนดไวใหจัดทําอยางเรียบรอยประณีต และเปนไปตามแนวทางปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ดี โดยผูรับ
จางตองสงมอบแบบในการเดินสายสัญญาณเพื่อเสนอขออนุมัตคิ ณะกรรมการ
ตรวจรับ กอนดําเนินการปรับปรุงและติดตั้ง
๒.๒ การติดตั้งระบบไฟฟา ตองเปนไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟาสําหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
(E.I.T.Standard 2001-45) หรือฉบับลาสุดของสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย โดยผูรบั จางจะตองสงมอบแบบใน
การเดินสายไฟฟาเพื่อเสนอขออนุมัติคณะกรรมการตรวจรับ กอนดําเนินการปรับปรุงและติดตั้ง
๒.๓ ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งสายสัญญาณ UTP เพื่อใชเชือ่ มตอ Access Switch ระหวางชั้นของอาคาร
๒.๔ ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งสายสัญญาณ UTP เพื่อใชเชื่อมตอ Access Switch กับครุภัณฑคอมพิวเตอรทุก
เครื่องที่ใชระบบเครือขาย
๒.๕ ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้งสายไฟฟาใหกับครุภัณฑคอมพิวเตอร โดยผานชุดควบคุมระบบไฟฟา (Load
Center) ของสํานักงานประกันสังคมที่มอี ยูเดิม
๒.๖ ผูรับจางตองจัดหาและติดตั้งเตารับไฟฟาแบบมีกราวด และเตารับสายสัญญาณ (Modular Outlet)
ซึ่งอยูภายในอาคารทั้งหมด ตามจํานวนจุดติดตั้งของสํานักงานประกันสังคม และสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒.๗ ผูรับจางจะตองดําเนินการ Terminate ปลายสาย UTP ทั้งหมด ๒ ดานเขากับ UTP Patch Panel และ
Outlet พรอมทั้งจัดเก็บความเรียบรอยของสายที่ตดิ ตั้งไปตามแนวตาง ๆ โดยใชทอ (Conduit)
ราง (Wire way) หรือรางครอบสายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและสภาพแวดลอม
๒.๘ ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งอุปกรณแผงพักและกระจายสาย (UTP Tatch Panel)
๒.๙ ผูรับจางจะตองดําเนินการติดตั้ง Label สาย UTP Categry 5E หรือดีกวา ที่ตนทางและปลายทางของสาย
เหมือนกัน โดยใส Wire Marker ที่เปนหมายเลขในแตละเสนของสาย UTP เพื่องายตอการคนหา
๒.๙.๑ ติดตั้ง Label ที่หนาอุปกรณแผงพักและกระจายสาย (UTP Patch Panel) และเตารับ
สายสัญญาณ (Modular Outlet) จะตองติดหมายเลขใหตรงกันเพื่องายตอการคนหา
๒.๙.๒ ติดตั้ง Label ที่หนาเตารับไฟฟา จะตองติดหมายเลขใหตรงกับชุดควบคุมที่เปน Main
ระบบไฟฟา
๒.๑๐ ผูรับจางจะตองจัดหาและติดตั้งทอรอยสายและรางรอยสาย (Conduit & Wire way) ใหใชตามลักษณะงาน
ดังตอไปนี้
๒.๑๐.๑ ทอ EMT (Electrical Metallic Tubing) ใชในการเดินสายภายในอาคารหรือในกรณีตองซอนไวใตฝา
และเพดาน ใตพื้น หรือในผนังที่ทําดวยไมหรือวัสดุอื่นที่ไมใชอิฐหรือคอนกรึตที่มีชอ งวางในผนังหรือในจุดที่ไมเหมาะสมในการใช
ทอพลาสติก
๒.๑๐.๒ รางอลูมิเนียม (Wire way) ใชในการเดินทางภายในอาคารในกรณีที่ตอ งซอนไวในฝา เพดาน ใตพื้น
หรือติดลอยเขากับผนัง/เพดานในจุดที่ไมเหมาะสมในการใชทอ พลาสติก หรือทอไมสามารถรอยสายไดเพียงพอ
๒.๑๐.๓ รางพลาสติก (PVC) ใชสาํ หรับเดินสายบริเวณที่เปนผนังเพื่อตอลงจุดที่จะใชงาน และเชื่อมตอกับกลอง
พลาสติกสําหรับติดตั้ง Outlet
๒.๑๐.๔ กรณีที่เสนออุปกรณทอ รอยสายอื่นๆ ตองสามารถใชงานแทนกันไดอยางเหมาะสม หรือดีกวา
๒.๑๐.๕ ในการติดตัง้ อุปกรณรอยสายทั้งหมดนี้ จํานวนและขนาดทอ/ราง จะตองมีพื้นที่เพียงพอ เพื่อใหมีที่วาง
เหลือไมนอ ยกวา ๓๐ % หลังจากการติดตั้งงานทั้งหมด
๒.๑๐.๖ อุปกรณและวิธีการที่เหมาะสมกับทอแตละชนิด สําหรับปากทอใหใชยางกันน้ําพรอมเข็มขัด Stainless
สําหรับรัดยางใหแนนกับปากทอ ตามแบบของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
/๒.๑๐.๗...

-๓๒.๑๐.๗ ในกรณีมีการหักโคงของทอมาก ๆ หามดัดงอทอรอยสายไฟฟา แตใหใช Conduit หรือขอตอ
โคงแบบเปดฝาแทนได หรือดัดทอใหโคงไดเพียงโคงเดียวในระยะกลองพักสายหรือ
ขัดตอแบบเปดได และตองเปนไปตามขอกําหนดของเคเบิลแตละขนิดที่ใชตามที่ระบุโดยผูผลิต
๒.๑๐.๙ การตอทอเขากับกลองหรือตูอ ุปกรณจะตองใช Lock nut และ bushing เสมอ และตองไม
มีชอ งเปด ที่จะทําใหหนูหรือแมลงเล็ดลอดเขาไปในระบบทอรอยสายได
๒.๑๐.๑๐ หามใชสารเคมีฉาบทาสายเพื่อหลอลืน่ ในการรอยสายในทอ/รางเดินสาย
๒.๑๑ ผูรับจางตองติดตั้งอุปกรณเครือขายภายในที่มอี ยูเดิมาของสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
๒.๑๒ ผูรับจงจะตองดําเนินการติดตั้งอุปกรณเครือขายและสายสัญญาณ พรอมทั้งระบบไฟฟาชั่วคราวใหกบั
สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
๓. รายละเอียดของอาคารและจํานวนจุดติดตั้ง
๓.๑ สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน เปนอาคาร ๒ ชั้น
๓.๒ ผูรับจางตองสงตัวอยางหรือรูปภาพของวัสดุอุปกรณทใี่ ชในการติดตั้ง ใหคณะกรรมการตรวจรับพิจารณา
อนุมตั ิกอนดําเนินการ
๓.๓ ตารางจํานวนจุดติดตั้งของสายสัญญาณ และระบบไฟฟา
จุดติดตั้ง Terminal
ชนิดสาย/จุดหลั๊ก
จุดติดตั้งสายสัญญาณพรอมอุปกรณ
จุดติดตั้งสายไฟฟาพรอมอุปกรณ

Fil : desktop: ประกวดงานจาง (สวนที่เหลือ)/ขอความเห็นชอบ

จํานวนที่ตองติดตั้ง
(จุด)
๑๐๐
๑๒๐

ตารางวงเงินงบประมาณที่รับจัดสรรและรายละเอียดในการจางงานปรับปรุงภาพลักษณ
อาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน (สวนที่เหลือ)

๑. ชื่อโครงการ จัดจางงานปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
(สวนที่เหลือ)
หนวยงานเจาของโครงการ
: สํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร : ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท
๓. วันที่กําหนดราคากลาง วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
๓.๑ ราคากอสรางปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกน
วงเงิน ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท (สองลานเจ็ดแสนหาหมื่นสามพันบาทถวน)
๔. แหลงที่มาของราคากลาง
๔.๑เงินจัดสรรกองทุนเพื่อบริหารสํานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแกนประจําป ๒๕๕๗
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาสูองคกรแหงความเปนเลิศดวยการบริหารอยางมืออาชีพ งบลงทุน รายการ
คาปรับปรุงภาพลักษณอาคารสํานักงานประกันสังคม
๕. รายชื่อผูรับผิดชอบในการกําหนดราคากลาง
๕.๑ นายอนุชิต
ดรกันยา
นักวิชาการพัฒนาฝมือแรงงานชํานาญการพิเศษ
๕.๒ นางประไพ มีบุญ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ
๕.๓ นายอารม
รัตนโชติ
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

