(ราง)
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การจางกอสรางอาคารอํานวยการ เป#นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร
พรอมอุปกรณ9ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ๑ หลัง
………………………………………………………………………………………………………………
๑. ความเป#นมา
จังหวั ดขอนแกน โดยวิ ทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ไดรับ จัด สรรงบประมาณรายจาย
ประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ แผนงาน พัฒนาดานสาธารณสุข ผลผลิต ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางดาน
การแพทย.และสาธารณสุ ข กิ จ กรรม ผลิ ต บุ คลากรทางการพยาบาลและสาธารณสุ ข งบลงทุ น รายการ
กอสรางอาคารอํานวยการ เป0นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พรอมอุปกรณ.
ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ๑ หลัง กอสรางตามแบบเลขที่ ๗๒๑๖ เอกสารเลขที่
ข.๔๓๓/ต.ค./๕๕ และกําหนดงวดงาน – งวดเงินและระยะเวลาการกอสรางตามเอกสารเลขที่ ๖๑๔/พ.ย./๕๕
กอสรางในพื้นที่ราชพั สดุแปลงหมายเลขทะเบียน ขก ๒๑๒๘ โฉนดเลขที่ ๑๒๖๐๘ เลขที่ดิน ๒๐ หนาสํารวจ
๒๓๒๕๔ ระวาง ๕๕๔๑I๖๐๑๘-๑๒, ๑๖ พื้นที่ ๕ ไร ๑ งาน ๔๙.๑๐ ตารางวา ตั้งอยูที่ บริเวณดานหนาวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
๒. วัตถุประสงค9
จัดจางกอสราง อาคารอํานวยการ เป0นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พรอม
อุปกรณ.ประกอบอาคาร แบบเลขที่ ๗๒๑๖ เอกสารเลขที่ ข.๔๓๓/ต.ค./๕๕ และกําหนดงวดงาน – งวดเงินและ
ระยะเวลาการกอสรางตามเอกสารเลขที่ ๖๑๔/พ.ย./๕๕ จํานวน ๑ หลัง กอสรางในพื้นที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ขก ๒๑๒๘ โฉนดเลขที่ ๑๒๖๐๘ เลขที่ดิน ๒๐ หนาสํารวจ ๒๓๒๕๔ ระวาง ๕๕๔๑I๖๐๑๘-๑๒, ๑๖
พื้นที่ ๕ ไร ๑ งาน ๔๙.๑๐ ตารางวา ตั้งอยูที่ บริเวณดานหนาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน สําหรับใช
ในการเรียนการสอนและเป0นหองประชุมสัมมนา
๓. คุณสมบัติของผูประสงค9จะเสนอราคา
(๑) ผู ประสงค.จะเสนอราคาตองเป0 นนิติ บุ คคลผู มี อาชี พรั บจางงานที่ ประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส.
(๒) ผู ประสงค. จ ะเสนอราคาตองไมเป0 น ผู ถู ก ระบุ ชื่ อไวในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป0นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป0นผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๓) ผูประสงค.จะเสนอราคาตองไมเป0นผูมีผลประโยชน.รวมกันกับผูประสงค.จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเป0นผูมีผลประโยชน.รวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส. ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. หรือไมเป0นผูกระทําการอันเป0นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป0นธรรม
(๔) ผูประสงค.จะเสนอราคาตองไมเป0นผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงค.จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
(๕) ผู ประสงค. จ ะเสนอราคาตองไมอยู ในฐานะเป0 น ผู ไมแสดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจาย หรื อ แสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(๖) ผู ประสงค. จ ะเสนอราคาตองลงทะเบี ย นในระบบอิ เ ล็ กทรอนิ กส. ของกรมบั ญ ชี กลางที่ เ ว็ บไซต.
ศูนย.ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
-๒-/(๗) ผูประสงค......

๒
(๗) ผูประสงค.จะเสนอราคาตองเป0นนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. ในวงเงิน ๙,๕๐๐๐,๐๐๐ บาท (เกาลานหาแสนบาทถวน) ตอหนึ่ง
สัญญา และเป0นผลงานที่เป0นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ
๔. แบบรูปรายการ
๔.๑ อาคารอํานวยการ คสล. ๓ ชั้น แบบเลขที่ ๗๒๑๖
จํานวน ๑ ชุด(๓๒ แผน)
๔.๒ กําหนดงวดงาน – งวดเงิน ตามเอกสารเลขที่ ๖๑๔/พ.ย./๕๕ จํานวน ๑ ชุด(๔ แผน)
๔.๓ รายการประกอบแบบ ตามเอกสารเลขที่ ข.๔๓๓/ต.ค./๕๕
จํานวน ๑ ชุด(๔ แผน)
๔.๔ มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
จํานวน ๑ เลม
๔.๕ รายการผลิตภัณฑ.วัสดุและอุปกรณ.กอสรางมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓
จํานวน ๑ เลม
๔.๖ เอกสารรายละเอียดขอกําหนด
๔.๖.๑ งานสถาปPตยกรรม
จํานวน ๑ เลม
(๑) รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หนาตางอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
(๒) รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
๔.๖.๒ งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
จํานวน ๑ เลม
(๑) รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ําประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย.๕๓
(๒) รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะถังบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
๔.๖.๓ งานวิศวกรรมไฟฟ_าและสื่อสาร
จํานวน ๑ เลม
- รายละเอียดขอกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ_าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
๕. ระยะเวลาการดําเนินการ
ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสรางอาคารพรอมสวนประกอบใหแลวเสร็จตามกําหนดภายใน
๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบงงวดงานเป0น ๘ งวด
๖. ระยะเวลาการสงมอบงาน
จํานวนงวดในการสงมอบ ๘ งวด
๗. วงเงินในการจัดหาและการเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid)
๗.๑ ราคากลางเป0นเงิน ๑๕,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนสองพันบาทถวน)
๗.๒ เงินงบประมาณรายจายประจําป"งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง
เป0นเงิน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐บาท (สิบเกาลานบาทถวน)
-๓-/๗.๓ ในการเสนอ.....

๓
๗.๓ ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ
๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) จากราคากลางงานกอสราง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอ
ลดราคาครั้งละไมนอยกวา ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
๘. รายละเอียดอื่นๆ
หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ
งานพัสดุ ฝายบริหารและยุทธศาสตร$ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
ผูเสนอแนะ วิจารณ. หรือมีความเห็น ตองแสดงเป0นลายลักษณ.อักษร หรือทางเว็บไซต. มายังหนวยงาน
โดยเปfดเผยตัว ตามรายละเอียดดังนี้
(๑) ทางไปรษณีย$ สงถึง ผู1อํานวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน เลขที่ ๓๕๔ หมูที่ ๒ ตําบลบานเป0ด อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐
(๒) www.bcnkk.ac.th
(๓) E- Mail : bcnkk2555@hotmail.com
(๔) โทรสาร ๐๔๓-๔๒๓-๒๑๒
ตั้งแตวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
(ลงชื่อ)......พัชรินทร.วินา เพิ่มยินดี....ประธานกรรมการ
(นางพัชรินทร.วินา เพิ่มยินดี)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ).......ปราณี แสดคง....กรรมการ
(นางสาวปราณี แสดคง)
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ).........อนุ จึงสกุล...........กรรมการ
(นายอนุ จึ่งสกุล)
วิศวกรโยธาชํานาญการ

(ราง)
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ .............../๒๕๕๖
การจางกอสรางอาคารอํานวยการ เป$นอาคาร คสล. ๓ ชั้น
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ๑ หลัง
ตามประกาศ จังหวัดขอนแกน
ลงวันที่ .........................................................
ดวย จังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “ จังหวัด ” มีความประสงค!จะประกวดราคาจางกอสราง
อาคารอํานวยการ เป#นอาคาร คสล. ๓ ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พรอมอุปกรณ!ประกอบ
อาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน ๑ หลัง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนด ดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๑.๑ อาคารอํานวยการ คสล. ๓ ชั้น แบบเลขที่ ๗๒๑๖
จํานวน ๑ ชุด(๓๒ แผน)
๑.๑.๒ กําหนดงวดงาน – งวดเงิน
ตามเอกสารเลขที่ ๖๑๔/พ.ย./๕๕
จํานวน ๑ ชุด(๔ แผน)
๑.๑.๓ รายการประกอบแบบ
ตามเอกสารเลขที่ ข.๔๓๓/ต.ค./๕๕
จํานวน ๑ ชุด(๔ แผน)
๑.๑.๔ มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
จํานวน ๑ เลม
๑.๑.๕ รายการผลิตภัณฑ!วัสดุและอุปกรณ!กอสรางมาตรฐาน จํานวน ๑ เลม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓
๑.๑.๖ เอกสารรายละเอียดขอกําหนด
๑.๑.๖.๑ งานสถาปFตยกรรม
จํานวน ๑ เลม
(๑) รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หนาตางอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
(๒) รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
๑.๑.๖.๒ งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
จํานวน ๑ เลม
(๑) รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ําประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย.๕๓
(๒) รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะถังบําบัดน้ําเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
๑.๑.๖.๓ งานวิศวกรรมไฟฟXาและสื่อสาร
จํานวน ๑ เลม
- รายละเอียดขอกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟXาและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓

-๒-/๑.๒ แบบใบยื่น.....

๒
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
๑.๕ แบบสัญญาจาง (แบบปรับราคาได)
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการจายเงินลวงหนา
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน!รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป#นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ. (Bill of Quantities)
๑.๑๐.๑ แบบ ปร.๔
จํานวน ๑๐ หนา
๑.๑๐.๒ แบบปร.๖
จํานวน ๑ หนา
๑.๑๑ เอกสารหมวดเบ็ดเตล็ด
๑.๑๑.๑ ผูรับจางจะตองจัดทําแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทํางานอยางละเอียดและ
ชัดเจนใหสอดคลองกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานปรับปรุงยื่นตอผูวาจางกอนการ
ดําเนินการภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ลงนามในสัญญา
๑.๑๑.๒ ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานขอ ๑.๑๑.๑ อยางเครงครัดและสอดคลอง
กับกฎหมายและระเบียบที่กําหนดไว พรอมรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยใน
การทํางานใหผูวาจางรับทราบอยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๑๑.๓ ตองรักษาความสะอาดบริเวณกอสรางรวมถึงบริเวณที่เกี่ยวของที่เกิดจากการ
ดําเนินการกอสราง
๑.๑๑.๔ ผูรับจางจะตองดําเนินการทดสอบการรับน้ําหนักของเสาเข็มดวยวิธีทางพลศาสตร!
(Dynamic Load Test) ไมนอยกวา ๑ ตน และผูวาจางสามารถกําหนดใหเพิ่มจํานวนการทดสอบเสาเข็มได
ในกรณีหากมีปFญหาหรือขอสงสัยของเสาเข็มนั้นๆ ทั้งนี้ผูรับจางจะนํามาอางเป#นสิทธิ์ขอเรียกรองคาใชจาย
ใดๆ และขอขยายระยะเวลากอสรางมิได
๑.๑๑.๕ ผูรับจางจะจัดสรางสํานักงานและหองน้ําชั่วคราว ณ สถานที่กอสรางสําหรับผูควบคุม
งานฝpายผูวาจาง พรอมอุปกรณ!อํานวยความสะดวกประจําสํานักงานดังนี้
(๑) โตqะพรอมเกาอี้จํานวน ๑ ชุด
(๒) โตqะประชุมพรอมเกาอี้สําหรับผูเขารวมประชุมจํานวน ๑๐ คน
(๓) กระดานไวท!บอร!ดขนาด ๑.๒๐x๒.๔๐ จํานวน ๒ แผน
(๔) เครื่องคอมพิวเตอร!พรอมเครื่องพิมพ!ประจําสํานักงานจํานวน ๑ ชุด
(๕) เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๐,๐๐๐ บีทียู จํานวน ๑ เครื่อง
-๓-/ ๖.จัดหา.........

๓
(๖) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ!ดานชาง เชน กลองวัดมุม (Theodolite), กลองระดับพรอม
อุปกรณ!และอื่นๆ เป#นตน อยางครบถวน
(๗) อุปกรณ!เครื่องเขียนสํานักงาน
(๘) ตูเก็บเอกสารจํานวน ๓ ตู
๒. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
(๑) ผู ประสงค!จะเสนอราคาตองเป#นนิติบุ คคลผู มีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
(๒) ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมเป#นผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป#นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป#นผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๓) ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมเป#นผูมีผลประโยชน!รวมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือตองไมเป#นผูมีผลประโยชน!รวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประกวด
ราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! หรือไมเป#นผูกระทําการอันเป#นการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป#นธรรม
(๔) ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมเป#นผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงค!จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
(๕) ผูประสงค!จะเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเป#นผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(๖) ผูประสงค!จะเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส!ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต! ศูนย!ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(๗) ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเป#นนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! ในวงเงินไมนอยกวา ๙,๕๐๐,๐๐๐บาท (เกาลานหาแสน
บาทถวน) ตอหนึ่งสัญญา และเป#นผลงานที่เป#นคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป#น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคาเป#นนิติบุคคล
(ก) หางหุ นสวนสามั ญ หรื อ หางหุ นสวนจํ า กั ด ใหยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ รั บ รอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล สํา เนาหนั งสื อบริ คณห!ส นธิ บัญ ชีร ายชื่อกรรมการผู จัด การ ผูมีอํานาจควบคุม และบั ญชี ผูถื อหุ น
รายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
-๔-/(๒)ในกรณี.........

๔
(๒) ในกรณี ผู ประสงค!จ ะเสนอราคาเป# น บุ คคลธรรมดาหรื อคณะบุ คคลที่ มิใชนิ ติ บุ คคล
ใหยื่ น สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู นั้ น สํ า เนาขอตกลงที่ แ สดงถึ ง การเขาเป# น หุ นสวน (ถามี )
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเป#นหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูประสงค!จะเสนอราคาเป#นผูประสงค!จะเสนอราคารวมกันในฐานะเป#นผูรวมคา
ใหยื่ น สํ า เนาสั ญ ญาของการเขารวมคา สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของผู รวมคา และในกรณี ที่
ผูเขารวมคาฝpายใดเป#นบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝpายใด
เป#นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย! สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี) จํานวน ๓ ชุด
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปtดอากรแสตมปuตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค!จะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๔) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาสัญญาจาง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีรายการกอสราง
(๖) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
(๘) แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ตามประกาศฯของสํานักงาน ป.ป.ช.
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!นี้
โดยไมมี เ งื่ อนไขใด ๆ ทั้ งสิ้ น และจะตองกรอกขอความใหถู กตองครบถวน ลงลายมื อชื่ อของผู ประสงค!
จะเสนอราคาใหชัดเจน
๔.๒ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูประสงค!จะเสนอราคาตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน นับแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบ
ราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๔ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ
ไมเกิน ๔๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! ผูประสงค!จะเสนอราคา
ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
๔.๖ ผูประสงค!จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส! เลขที่ . .............../๒๕๕๖” ยื่ น ตอ
คณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ................................................ ตั้งแตเวลา ................ น.
-๕-/ถึงเวลา.............

๕
ถึงเวลา............................ น. ณ หองประชุมดอกตะแบก ชั้น ๑ อาคารเรียนเอ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี ขอนแกน
เมื่ อ พนกํ า หนดเวลายื่ น เอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส! แ ลว
จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค!จะเสนอราคา
แตละรายวาเป#นผูประสงค!จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน!รวมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น หรือเป#นผู
มีผลประโยชน!รวมกันระหวางผูประสงค!จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ตามขอ ๒ (๓)
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!หรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ
๓.๒ และแจงผูประสงค!จะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย!ลงทะเบียน
ตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงค!จะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส!วา มีผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป#นการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเป#นธรรมตาม ขอ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป#นผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูประสงค!จะเสนอราคา
หรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเป#นผูทิ้งงาน
ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเป#นผูประสงค!จะเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชน!รวมกันกับผูประสงค!จะเสนอราคารายอื่น หรือเป#นผูมีผลประโยชน!รวมกันระหวาง
ผูประสงค!จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส! หรือเป#นผูประสงค!จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป#นการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เป#นธรรม หรือผูประสงค! จะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณ!คําสั่ งดังกลาวตอ
หั ว หนาหนวยงานที่ จั ด หาพั ส ดุ ภายใน ๓ วั น นั บ แตวั น ที่ ไ ดรั บ แจงจากคณะกรรมการประกวดราคา
การวินิจฉัยอุทธรณ!ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุใหถือเป#นที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส! ป ระสบขอขั ด ของจนไมอาจดํ า เนิ น การตอไปใหแลวเสร็ จ ภายในเวลาที่ กํ า หนดไว
คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติ ด ตอสื่ อ สารกั บ บุ ค คลอื่ น และเมื่ อ แกไขขอขั ด ของแลว จะใหดํ า เนิ น กระบวนการเสนอราคาตอไป
จากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตอง
สิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการ
เสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคา จะ
สั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดย
จะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั่นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชน!สูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเป#นผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส! ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!จะตองเริ่มตนที่
๑๕,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สิบหาลานเจ็ดแสนสองพันบาทถวน)
-๖-/(๓)ราคาที่เสนอ.........

๖
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเป#นราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(๕) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(๖) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่
เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! จะตองต่ํากวาราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
และจะตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน)
จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอย
กวา ๓๐,๐๐๐บาท (สามหมื่นบาทถวน) จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(๗) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเป#นผูชนะการเสนอราคา ตองรับผิดชอบคาใชจาย
ในการใหบริ การเสนอราคาทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส! และคาใชจายในการเดิ น ทางของผู ใหบริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส! ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคา ในวันที่ .....................................................
ตั้งแตเวลา ................................. น. เป#นตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่
เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป
(๑๐) ผูมีสิทธิ์เสนอราคา สามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ที่แสดงไวในเว็บไซต! www.gprogrument.go.th และผูมีสิทธิ์
เสนอราคาตองทําการทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต!ของผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส! ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เป#นตนไป
๕. หลักประกันซอง
ผู ประสงค! จ ะเสนอราคาตองวางหลั กประกั น ซองพรอมกั บ การยื่ น ซองขอเสนอดานเทคนิ ค
จํานวน ๙๕๐,๐๐๐บาท (เกาแสนหาหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยาง
หนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป#นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองขอเสนอทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย!ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง
เวียนชื่อใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๑)
๕๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดจะคืนใหผูประสงค!จะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
-๗-/เสนอราคาต่ําสุด......

๗
เสนอราคาต่ําสุด จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคา ได
พนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินดวย
ราคารวม
๖.๒ หากผู ประสงค! จ ะเสนอราคารายใดมี คุณ สมบั ติ ไ มถู กตองตามขอ ๒ หรื อ ยื่ น หลั ก ฐาน
การเสนอราคาไมถู กตอง หรื อไมครบถวนตามขอ ๓ หรื อยื่ น เอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธี การทาง
อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส! ไมถู กตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรั บ พิ จ ารณาขอเสนอของผู
ประสงค!จะเสนอราคารายนั้น เวนแตเป#นขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะ ในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเป#นประโยชน!ตอจังหวัด เทานั้น
๖.๓ จังหวัด สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงค!จะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูประสงค!จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส!ของ
จังหวัด
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ที่เป#นสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูประสงค!จะ
เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็ กทรอนิกส! หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัด มีสิทธิใหผูประสงค!จะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงค!จะเสนอราคาได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ จังหวัด ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิ ธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส! โดยไมพิจ ารณาจัดจางเลยก็ ได สุ ดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน!ของทางราชการเป#นสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดเป#นเด็ดขาด ผู
ประสงค!จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเป#นผูทิ้งงาน ไมวา
จะเป#นผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเป#นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เป#นตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัด จะใหผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจงและ
แสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส!ใหเสร็จสมบูรณ! หากคําชี้แจงไมเป#นที่รับฟFงได จังหวัดมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
-๘-/๖.๖ ในกรณีที่.............

๘
๖.๖ ในกรณี ที่ ป รากฏขอเท็ จ จริ ง ภายหลั ง จากการประกวดราคาจางดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส!วาผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเป#นผูมีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน!รวมกัน
กับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป#นผูมีผลประโยชน!รวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! หรือเป#นผูมีสิทธิเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเป#นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป#นธรรม ตามขอ ๑.๘ จังหวัดมีอํานาจที่จะตัด
รายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาว และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป#นผูทิ้งงาน
๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตาม
แบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๕ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน นับถัด จากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเป#นจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส!ได ใหจังหวัดยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจาย ใหแก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป#นเช็คลงวันที่ ที่
ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย! ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย!และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงเวียนชื่อใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
๑.๖ (๒)
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญา พนจากขอ
ผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดจะจายเงินคาจาง แบงออกเป#น ๘ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จํานวนเงิน ๙ % (รอยละเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางสํานักงานควบคุมการกอสราง และ
๑.๑ รื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
๑.๒ ปFกผัง, เจาะสํารวจดิน
๑.๓ กอสรางฐานราก
๑.๔ หลอเสาตอมอ
๑.๕ หลอคานคอดิน
๑.๖ หลอแผง คสล. ใตอาคาร (ยกเวนชวงเสาบริเวณหองน้ํา)
๑.๗ ปรับดินใตอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๙๐ วัน)
-๙-/ งวดที่๒............

๙
งวดที่ ๒

จํานวนเงิน ๑๐% (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๒.๑ หลอคาน – พื้น คสล. ชั้นที่ ๑
๒.๒ เดินทอรอยสายไฟสวนที่ฝFงในคอนกรีตของชั้นที่ ๑
๒.๓ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๑
๒.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๒ (ยกเวนเสารับบันได)
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๓

จํานวนเงิน ๑๐% (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๓.๑ หลอคาน – พื้น – หลังคา – กันสาด ของชั้นที่ ๒
๓.๒ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๒
๓.๓ เดินทอรอยสายไฟสวนที่ฝFงในคอนกรีตของชั้นที่ ๒
๓.๔ หลอเสารับชั้นที่ ๓ (ยกเวนเสาที่รับบันได)
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๔

จํานวนเงิน ๑๐% (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๔.๑ หลอคาน – พื้น – หลังคา กันสาด ของชั้นที่ ๓
๔.๒ หลอบันไดขึ้นชั้นที่ ๓
๔.๓ เดินทอรอยสายไฟสวนที่ฝFงในคอนกรีตของชั้นที่ ๓
๔.๔ หลอเสารับชั้นดาดฟXา
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๕

จํานวนเงิน ๑๑% (รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๕.๑ หลอคาน – พื้น –กันสาด และแผง คสล. ของชั้นดาดฟXา
๕.๒ หลอเสารับหลังคาคลุมบันได
๕.๓ เดินทอรอยสายไฟที่ฝFงในคอนกรีตชั้นดาดฟXา
๕.๔ หลอคาน -พื้นหลังคาหองบันได
๕.๕ หลอบันไดขึ้นชั้นดาดฟXา
๕.๖ ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
๕.๗ กออิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๑ (ยกเวนอลูมิเนียม)
๕.๘ ติดตั้งทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๑
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๕๐ วัน)
-๑๐-/งวดที่ ๖...........

๑๐

งวดที่ ๖

จํานวนเงิน ๑๖% (รอยละสิบหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๖.๑ กออิฐติดตั้งวงกบชั้นที่ ๒, ๓ (ยกเวนอลูมิเนียม)
๖.๒ ติดตั้งทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ ๒, ๓
๖.๓ ฉาบปูนภายในอาคาร
๖.๔ ติดตั้งฝXาเพดาน
๖.๕ ทําพื้นหินขัด พรอมขัดครั้งที่ ๑
๖.๖ ติดตั้งลูกกรงและราวบันได
๖.๗ บุกระเบื้องพื้นและผนังหองน้ํา – สวม
๖.๘ ฉาบปูนและตกแตงผิวผนัง
๖.๙ เดินสายไฟภายในอาคารและรอยสายไฟภายในอาคาร
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๗

จํานวนเงิน ๑๖% (รอยละสิบหกของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๗.๑ ติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ! และตกแตงผิวพื้น
๗.๒ ติดตั้งงานประตู – หนาตางพรอมอุปกรณ! (ยกเวนงานกระจก)
๗.๓ ทาสีรองพื้น
๗.๔ ติดตั้งดวงโคม, สวิทช!, ปลั๊ก พรอมอุปกรณ!
๗.๕ สรางบอเกรอะ – บอซึม
๗.๖ สรางรางระบายน้ําและบอพัก
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๕๐ วัน)

งวดที่ ๘ (งวดสุดทาย) จํานวนเงิน ๑๘% (รอยละสิบแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
๘.๑ ติดตั้งงานระบบไฟฟXา – ประปา
๘.๒ ติดตั้งงานกระจก
๘.๓ ติดตั้งครุภัณฑ!
๘.๔ ติดตั้งถังเก็บน้ําชั้นดาดฟXา
๘.๕ ทาสี
และไดทํ า การกอสรางรายการตางๆ ทั้ งหมดแลวเสร็ จ ครบถวน ถู ก ตองตาม
รูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ทั้งหมดแลวเสร็จ (กําหนดเวลา ๖๐ วัน)
-๑๑- ๙.อัตราคาปรับ.........

๑๑
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจาง (แบบปรับราคาได) ขอ ๑.๗ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ (ศูนย!จุด
หนึ่งศูนย!) ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! ซึ่งไดทําขอตกลงเป#นหนังสือ
หรือทําสัญญาจาง ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงาน
จางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป• นับถัดจากวันที่จังหวัดไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูมีสิ ทธิ เสนอราคามีสิ ทธิ เสนอขอรั บเงิน ลวงหนา ในอั ตราไมเกิ นรอยละ...๑๕...ของราคา
คาจางทั้ งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงิ นลวงหนา เป#นพั นธบัตรรั ฐบาลไทย หรือหนังสือค้ํ า
ประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในขอ ๑.๖(๓) หรือหนั งสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุ น
หลักทรัพย!ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย! และประกอบธุรกิจค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลวโดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๓) ใหแกจังหวัด กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงิ นคาจางสํา หรับ งานจางครั้ งนี้ ไดมาจากเงิน งบประมาณรายจายประจํา ป• พ.ศ.
๒๕๕๖ งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
การลงนามในสัญญาจะกระทําได ตอเมื่อจังหวัดไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากสํานัก
งบประมาณ แลวเทานั้ น และกรณีไมไดรั บการจัด สรรงบประมาณจากสํ านั กงบประมาณเพื่ อการจัด หา
ดังกลาว จังหวัดสามารถยกเลิกการจัดหาได
ราคากลางของงานกอสรางอาคารอํา นวยการ เป# น อาคาร คสล. ๓ ชั้ น พื้ น ที่ ใชสอย
ประมาณ ๑,๗๕๐ ตารางเมตร พรอมอุปกรณ!ประกอบอาคาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ขอนแกน
๑ หลัง ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!ครั้งนี้ เป#นเงินทั้งสิ้น ๑๕,๗๐๒,๐๐๐ บาท (สิบหา
ลานเจ็ดแสนสองพันบาทถวน)
๑๒.๒ เมื่อจังหวัดไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเป#นผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเ ล็กทรอนิกส!แลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง หรือนําสิ่งของมาเพื่อ
งานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป#น
ผูรับจาง จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วัน
นั บ ตั้ งแตวั น ที่ ผู รั บ จางสั่ ง หรื อซื้ อขายของจากตางประเทศ เวนแตเป# น ของที่ รั ฐ มนตรี ว าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
-๑๒-/มิใชเรือไทย.......

๑๒
มิ ใชเรื อ ไทย ซึ่ ง จะตองไดรั บ อนุ ญ าตเชนนั้ น กอนบรรทุ กของลงเรื ออื่ น หรื อ เป# น ของที่ รั ฐ มนตรี ว าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูประสงค!จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
ตอจังหวัดแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเป#นผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลว ตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! ตามเงื่อนไขที่กําหนด ในขอ ๔.๗ (๔) (๕) (๖)
และ (๗) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเป#นผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเป#นการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป#นธรรม
๑๒.๔ ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนด ดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกัน
ซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเป#นผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๒.๕ จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญา ใหเป#นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓.

การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๗ จะนํามาใชในกรณี
ที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑ! ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการ
คํานวณตามขอ ๑.๗
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ
๑.๗
๑๔. มาตรฐานฝFมือชาง
เมื่ อจั งหวั ดไดคัดเลือกผูมี สิทธิ เสนอราคารายใดใหเป#นผู รับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้ แลว ผูมีสิ ทธิเ สนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบั ติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิ ทธิเ สนอราคา
จะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝ•มือชางจากสํานักงานคณะกรรมการกําหนดมาตรฐานฝ•มือ
แรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให
เขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑ ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง
ดังตอไปนี้.
๑๔.๑ ชางไฟฟXา
๑๔.๒ ชางกอสราง
๑๔.๓ ชางไม
๑๔.๔ ชางทอและสุขภัณฑ!
๑๔.๕ ชางโยธา
-๑๓- ๑๔.๕ ชางโยธา.........

๑๓

๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ!ที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๖. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่ง
มีมูลคาไมเกิน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถวน) คูสัญญาอาจรับจายเป$นเงินสดก็ได
จังหวัดขอนแกน
วันที่.........เดือน........................พ.ศ. ๒๕๕๕
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หมายเหตุ
ผูประสงค!จะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป#นผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหา
พัสดุ ใหเป#นผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส!
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเป#น ๒ ชวงเวลาติดตอกัน
คือ ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย(วันเสนอราคา) และนับ
ตอเนื่องกันในชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ กําหนดวันเสนอราคาวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และกําหนดยืนราคา ๓๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกัน
ซองคือ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๙ และนับตอเนื่องในชวงที่สอง ใหเริ่ม
นับตั้งแตวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ (รวม ๓๐ วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการ
นับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๙ จนถึงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙

