รางขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
จางกอสราง อาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4 ชั้นใตถุนโลง) จํานวน 1 หลัง
ที่ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย
ประจําป พ.ศ.2554(งบผูกพัน ป พ.ศ.2554-พ.ศ.2555) แผนงบประมาณ : พัฒนาดานสาธารณสุข ผลผลิตที่ 7 :
ประชาชนไดรับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม :พัฒนาสถานบริการทุกระดับใหผานการรับรอง
มาตรฐานที่กําหนด งบลงทุน ของรพศ./รพท./รพช./สอ. เพื่อเปนคากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสราง
ประกอบ รายการกอสรางอาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4ชั้นใตถุนโลง) เปนอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ
2,358 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน เนื่องจากมีจํานวนบุคลากรดานการพยาบาล
เพิ่มมากขึ้น ประกอบกับที่พักอาศัยไมเพียงพอ
2. วัตถุประสงค
จัดจางกอสรางอาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4ชั้นใตถุนโลง) เปนอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใชสอย
ประมาณ 2,358 ตารางเมตร(รวมระบบบําบัดน้ําเสีย) จํานวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน โดยวิธี
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
1.ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือ กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
วงเงินไมนอยกวา 10,320,000.00 บาท(สิบลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน
5 ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัด
ขอนแกนเชื่อถือ(ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง
พรอมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้นดวย)
2.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว
3.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
จังหวัดขอนแกน
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
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-24. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
กอสรางอาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4ชั้นใตถุนโลง) เปนอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใชสอย
ประมาณ 2,358 ตารางเมตร(รวมระบบบําบัดน้ําเสีย) แบบเลขที่ 8821(ตอกเสาเข็มเจาะ) และเอกสารเลขที่ ข.259/
ต.ค./53 จํานวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
5. ระยะเวลาดําเนินการกอสรางและสงมอบงาน
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จภายใน 450 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบงงวดงานเปน 10 งวด
6. วงเงินในการจัดจาง
จัดจางภายในวงเงินงบประมาณ 25,800,000.00 บาท(ยี่สิบหาลานแปดแสนบาทถวน)
(งบผูกพัน) โดยเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554 วงเงิน 5,160,000.00 บาท(หาลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) , งบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2555 วงเงิน 20,640,000.00 บาท(ยี่สิบลานหกแสนสี่หมื่นบาทถวน) แผนงบประมาณ : พัฒนาดานสาธารณสุข ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนไดรับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน กิจกรรม :พัฒนาสถานบริการทุกระดับใหผานการรับรองมาตรฐานที่กําหนด งบลงทุน ของรพศ./รพท./
รพช./สอ. เพื่อเปนคากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสรางประกอบ ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาไดตอเมื่อไดรับการ
โอนงบประมาณรายจายจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลวเทานั้น
7. ราคากลางในการจัดจาง
ราคากลาง(ฐานรากแบบเสาเข็มเจาะ)ไดกําหนดไวเปนเงิน 27,743,200.00 บาท(ยี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุไวใน ขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางดังกลาวที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแกนไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุด
บกพรอง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชํารุดบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไม
เรียบรอย หรือทําไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอย โดยไม
ชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาว ภายใน 7 วัน
นับแตวนั ที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไข ใหถูกตองเรียบรอย ภายในเวลา ที่ผูวาจางกําหนด ให
ผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย

/หมายเหตุ.....
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ประชาชนผูสนใจ สามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรางขอบเขต
ของงานนี้เปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผยตัว โดยไปรษณียตอบรับ ดวนพิเศษ (EMS)จะถือวันที่ตามประทับตรา
ไปรษณียบนซองจดหมายเปนสําคัญ สงที่ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน กลุมงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 หรือ
ทางโทรสารหมายเลข 0 4322 4037 หรือทาง E-mail Address ของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
stores@kkpho.go.th หรือ E-mail Address : sasalakk_aik@hotmail.com โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท
ที่สามารถติดตอได ตั้งแตวันที.่ ..15....เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553 ถึงวันที่....20....เดือน ธันวาคม พ.ศ.2553

(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการ
(นางใสสุนันท ปุลิเวคินทร) นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(นายบุญยงค ลนเหลือ)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการ
(นายรังสรรค พลหลา)
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(ลงชื่อ)............................................กรรมการ
(นายอดุล ปุระเทพ)
นายชางโยธาชํานาญงาน
(ลงชื่อ)............................................กรรมการและเลขานุการ
(นางศศลักษณ ทองอินตา) เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

(ราง)

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จางเหมากอสรางอาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4ชั้นใตถุนโลง)
ที่ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน
ดวยจังหวัดขอนแกน มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารพักพยาบาล 32
หนวย(4ชั้นใตถุนโลง) เปนอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 2,358 ตารางเมตร(รวมระบบบําบัดน้ําเสีย)
แบบเลขที่ 8821(เสาเข็เจาะ) และเอกสารเลขที่ ข.259/ต.ค./53 จํานวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลชุมแพ
จังหวัดขอนแกน ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ราคารวมคาเสาเข็ม
และรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (จังหวัดขอนแกน จะลงนามสัญญาไดตอ เมื่อไดรับการ
โอนงบประมาณรายจายจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลวเทานั้น)
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ได
กําหนดไวเปนเงิน 27,743,200.00 บาท(ยี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1.ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือ กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
วงเงินไมนอยกวา 10,320,000.00 บาท(สิบลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน 5 ป
นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกน
เชื่อถือ(ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง พรอมทั้ง
ใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้น)
2.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว
3.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิค์ วามคุมกันเชนวานั้น
4.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
จังหวัดขอนแกน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

-2ผูประสงคจะเสนอราคาตองซื้อแบบแปลนดวยตนเอง หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบอํานาจซึ่ง
ปดอากรแสตมป ตามกฏหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูซื้อ
กําหนดดูสถานที่กอสราง และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที.่ ..................................
เวลา 11.30 น.-12.00 น. ณ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน
ผูที่ไมมาดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวันเวลาที่กําหนด ถือวา
รับทราบเสมือนหนึ่งไดไปดูสถานที่แลวและจะยกมาเปนขออางเมื่อประสบปญหาอุปสรรคในการทํางานไมได
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ..................................
ระหวางเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วันที.่ ......................................
ระหวางเวลา....................น.ถึงเวลา...................น. ณ.....................................................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
15,000.00 บาท(หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) ที่ กลุมงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน ระหวางวันที่.……………………………ถึงวันที…
่ ….…...........................……..หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข 0-4322-1125 , 0-4322-1750 ตอ 131 ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบขอมูลไดที่ www.kkpho.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.khonkaenpoc.com
ประกาศ ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ.2553

(ราง)
แผน 1/11
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ ........../2554
การจางเหมากอสรางอาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4 ชั้นใตถุนโลง)
ที่ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที.่ .................ธันวาคม พ.ศ.2553
-------------------------------------------ดวยจังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด”
มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมา
กอสรางอาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4ชั้นใตถุนโลง) เปนอาคารคสล. 4 ชั้น พื้นที่ใชสอยประมาณ 2,358 ตาราง
เมตร(รวมระบบบําบัดน้ําเสีย) แบบเลขที่ 8821(เสาเข็เจาะ) และเอกสารเลขที่ ข.259/ต.ค./53 จํานวน 1 หลัง ที่
โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน ของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ราคารวมคาเสาเข็มและรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (จังหวัดขอนแกน จะลงนามสัญญาได
ตอเมื่อไดรับการโอนงบประมาณรายจายจากสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแลวเทานั้น)
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1.เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
1.5 แบบสัญญาจาง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา ( สูตรคา K )
ข.ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้
P = (Po) * (K)
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง
Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลไดหรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวในสัญญาแลวแต
กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวกเพิ่ม 4% เมื่อตอง
เรียกคางานคืน
ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานกอสรางดังนี้
หมวดที่ 1 งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย
หอประชุม อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เปนตน และใหหมายความรวมถึง
1.1ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
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1.3 ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ
ทอกาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ
1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก
1.5 สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคารโดยตองสรางหรือประกอบพรอมกับ
การกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟท เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
1.6 ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน 3 เมตร
ใชสูตร K = 0.25 + 0.15It/lo + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So
1.8 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.10 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
1.11 เอกสารแบงงวดงาน-งวดเงิน
2.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานกอสรางเดียวกับงานที่ประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไม
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.8
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือ กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
วงเงินไมนอยกวา 10,320,000.00 บาท(สิบลานสามแสนสองหมื่นบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน 5
ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่
เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัด
ขอนแกนเชื่อถือ(ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง
พรอมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้น)
/3.หลักฐาน.....
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3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน 2 สวน คือ
3.1 เอกสารสวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1)ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2)ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยนื่ สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3)ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใช
สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 12 เดือนนับถึงวันยื่น
เอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9(1)
3.2 เอกสารสวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นทําการแทน
(2) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและสําเนาคูฉบับสัญญาจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(4) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.2
(5) บัญชีรายการกอสราง หรือ ใบแจงปริมาณวัสดุรายการกอสราง
(6) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(จํานวน 3 ชุด) ตาม
แบบในขอ 1.4
(7) หนังสือรับรองของวิศวกรควบคุมงานกอสราง ของบริษัท/หาง พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ไมต่ํากวาประเภท ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.2542 (ใหวิศวกรควบคุมงานกอสราง รับรองสําเนาถูกตองดวย) ตามแบบในขอ 1.10
(8) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบแปลนรายการที่เสนอ (รับรองสําเนาถูกตอง)
(9) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.9 (2)

/4.การเสนอ......
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4. การเสนอราคา
4.1ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของ
ผูยื่นขอเสนอใหชัดเจน โดยไมมีการขูด ลบ หรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อ
ผูเสนอราคาพรอมประทับตรา(ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 450 วัน นับ
ถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
4.4 ราคาที่เสนอราคาจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 100 วัน นับตั้งแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูปรายการละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามที่
กําหนด ใหครบถวนตอคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที.่ ....................................
ระหวางเวลา 11.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ตําบลในเมือง
อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
และกําหนดวันเสนอราคา ในวันที่........................................................ณ.................................................................
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือ เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับ
ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
หรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.1 และ ขอ 3.2 และแจงผูเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณา
เฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 ( 2 )
คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดขอนแกน จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
หัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัย
อุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
/หากปรากฏ.....
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือ
ติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่
คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการ
เสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จได
โดยงาย หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา
และกําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฎิบตั ิดังนี้
(1) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส(จํานวน 3 ชุด) และยื่นมาพรอมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
27,743,200.00 บาท(ยี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย ทั้งปวง
ไวดวยแลว
(4) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุด
ในการประกวดราคาฯ
(5) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว จะตอง
ยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด พรอมทั้ง
กรอกรายการในใบแจงปริมาณงานและราคาตามแบบที่กําหนดใหครบถวน สงมอบใหคณะกรรมการประกวดราคา
ในวันเสนอราคาพรอมกันดวย
(6) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 100 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
(7) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดประกวดราคาฯ
และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
5. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารทางดานเทคนิค จํานวน เงิน
1,290,000.00 บาท(หนึ่งลานสองแสนเกาหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
(มีผลตั้งแตวันที่........................................ถึงวันที่..............................................) รวม................วัน
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
/5.1 เงินสด.....
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5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับจังหวัดขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสารประกวดราคา
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.6( 1 )
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดขอนแกนจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15
วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะ
คืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้
1.ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และ
สถานที่ที่กําหนด
2.ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
3.ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่กําหนด
โดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
4.ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก 008 แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดขอนแกนจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไมถูกตองตาม
ขอ 4 แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปน
ขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดขอนแกน
เทานั้น
6.3 จังหวัดขอนแกน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
( 1 ) ไมปรากฎชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัดขอนแกน
( 2 ) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
/(3) ไมกรอก.....
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(3) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอ อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมดใน
ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดขอนแกนมีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดขอนแกน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดขอนแกนเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดขอนแกนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัดขอนแกนจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไม
เปนที่รับฟงได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน
ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ตามขอ 1.8 จังหวัดขอนแกนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และ
จังหวัดขอนแกนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบ
สัญญาดังระบุในขอ 1.5 กับ จังหวัดขอนแกน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกัน
สัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ให
จังหวัดขอนแกนยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก จังหวัดขอนแกนโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจง
ชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)
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7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) จะตองนําสําเนาใบเสร็จรับเงิน
คาบริการของผูใหบริการตลาดกลางมาแสดงในวันทําสัญญาจางดวย
8.คาจางและการจายเงิน
จังหวัดขอนแกนจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 10 งวด ตามเอกสารแบงงวดงานงวดเงิน
แนบทายประกาศนี้
การสงมอบงานแตละงวด ใหผูรับจางแนบภาพถายของงานที่กอสรางมาพรอมหนังสือสงมอบงาน โดย
ใหผูควบคุมงานกอสรางของทางราชการ และผูอํานวยการโรงพยาบาลชุมแพ รับรองภาพถายดวย
การสงมอบงานใหแยกสงมอบงานเปนงวด ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา หามมิใหสงมอบงานพรอม
กันครั้งเดียวหลายงวด หากผูรับจางสงพรอมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับงานเพียงงวดเดียวกอน
เงื่อนไขการจายเงิน โดยโอนเขาบัญชีของผูรับจางตามสัญญาจาง
9 . อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางขอ 16 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทํา
สัญญาจางตามแบบดังระบุไวใน ขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางกอสราง
อาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4 ชั้นใตถุนโลง) ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่จังหวัด
ขอนแกนไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรอง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชํารุดบกพรองของผูรับจาง
อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจาง
จะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอย โดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น
หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาว ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการ
แกไข ใหถูกตองเรียบรอย ภายในเวลา ที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น
โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2554(งบผูกพัน ป พ.ศ.
2554-พ.ศ.2555) แผนงบประมาณ : พัฒนาดานสาธารณสุข ผลผลิตที่ 7 : ประชาชนไดรับการบริการสุขภาพที่มี
คุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม :พัฒนาสถานบริการทุกระดับใหผานการรับรองมาตรฐานที่กําหนด งบลงทุน ของรพ
ศ./รพท./รพช./สอ. เพื่อเปนคากอสรางอาคารสาธารณสุขและสิ่งกอสรางประกอบ
ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาไดตอเมื่อไดรับการโอนงบประมาณรายจายจากสํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขแลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
ไดกําหนดไวเปนเงิน 27,743,200.00 บาท(ยี่สิบเจ็ดลานเจ็ดแสนสี่หมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)
/ราคากลาง......
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ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้นผูยื่น
ขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
11.2 เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามผลการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขน
ไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมการขนสงทางน้ําและพาณิชย
นาวีภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีใหบรรทุกสิ่งของ
นั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี
11.3 ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอจังหวัดขอนแกน
แลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาแลวตองเขารวมเสนอ
ราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7(3) (4) และ(5) มิฉะนั้น จังหวัดขอนแกนจะริบ
หลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
11.4 ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออก
หนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดขอนแกนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา ดังระบุ ในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ ตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแกนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.7
/13.มาตรฐาน.....

แผนที่ 10/11

13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผผู าน
การทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท.
หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ …5... ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
13.1 ชางกอสราง
13.2 ชางเชื่อมไฟฟา
13.3 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
13.4 ชางไม (กอสราง)
13.5 ชางทอและสุขภัณฑ
13.6 ชางกออิฐ
13.7 ชางฉาบปูน
14. การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฏหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

จังหวัดขอนแกน
วันที.่ ........เดือน................พ.ศ.............
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที.่ ............/2554 ขอ 1
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ………ธันวาคม พ.ศ.2553
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบรูปรายการละเอียด 1 แหง ประกอบดวย
1.แบบอาคารพักพยาบาล 32 หนวย แบบเลขที่ 8821
จํานวน 51 แผน
2.รายการประกอบแบบ เอกสารเลขที่ ข.259/ต.ค./53
จํานวน 4 แผน
3.รายการผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณกอสรางมาตรฐาน เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53 จํานวน 1 เลม
4.มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ.2553
จํานวน 1 เลม
5.งานวิศวกรรมสิ่งแวดลอม เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53,เอสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53 จํานวน 1 เลม
6.งานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53
จํานวน 1 เลม
7.งานวิศวกรรมโครงสราง เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53,เอกสารเลขที่ ก.141/ก.ย./53 จํานวน 1 เลม
8.งานสถาปตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53,เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
จํานวน 1 เลม
-อาคารพักพยาบาล 32 หนวย(4 ชั้นใตถุนโลง) ตามแบบเลขที่ 8821 และเอกสารเลขที่ ข. 259/ต.ค./53
(เสาเข็ม เจาะ) รวมระบบบําบัดน้ําเสีย จํานวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาลชุมแพ จังหวัดขอนแกน
-ใหเสนอราคารวมคาเสาเข็มเจาะ และใหดําเนินการกอสรางตามที่กําหนดไวใน รายการประกอบแบบ
เอกสารเลขที่ ข.259/ต.ค./53 หากดินบริเวณสถานที่กอสรางสามารถรับน้ําหนักไดโดยวิศวกรโยธา ประเภทวุฒิ
วิศวกร รับรองผลการทดสอบดิน เปนหนังสือวา ไมตองตอกเสาเข็ม ผูวาจางจะหักเงินคาเสาเข็มคืนใหแกทาง
ราชการในงวดที่ 1 ในการทดสอบการรับน้ําหนักของดิน เปนหนาที่ของผูรับจางดําเนินการ รวมทั้งคาใชจาย
ทั้งหมดในการดําเนินการ
**************************************

