รางขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR)
จางเหมากอสรางอาคารสถานีอนามัย พรอมตอเติมชั้นลาง
ที่ สอ.ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรงบคาเสื่อมในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ (งบลงทุนเดิม)(เงินบํารุงโรงพยาบาลขอนแกน) เพื่อเปนคากอสรางอาคาร
สถานีอนามัย พรอมตอเติมชั้นลาง ๑ หลัง ที่ สอ.ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน
๒. วัตถุประสงค
เพื่อรองรับการขยายบริการใหกับประชาชนที่มารับบริการไดรับความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการบริการ
ใหสูงขึ้น จึงจัดจางกอสรางอาคารสถานีอนามัย พรอมตอเติมชั้นลาง ๑ หลัง ที่ สอ.ต.หนองตูม อ.เมือง
จ.ขอนแกน
โดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. คุณสมบัติผูเสนอราคา
๑.ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือ กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินไมนอยกวา
๑,๑๖๐,๐๐๐๐๐ บาท(หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่สง
มอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรง
กับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ(ในกรณีที่ผู
เสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง พรอมทั้งใบแสดงหลักฐานการ
ชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้นดวย)
๒.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัด
ขอนแกน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส
ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
อาคารสถานีอนามัย(๑๕๐ ตร.ม.) แบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖(ตอกเข็มคอร.) และเอกสารเลขที่
ข.๙๑/พ.ย./๔๑ พรอมตอเติมชั้นลาง ตามแบบเลขที่ ๙๘๔๒ และเอกสารเลขที่ ข.๑๔/ก.พ./๕๒ ของกองแบบแผน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
๕. ระยะเวลาดําเนินการกอสรางและสงมอบงาน แตละรายการ
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบงงวดงานเปน ๕ งวด
๖. วงเงินในการจัดจาง
จัดจางภายในวงเงิน
๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท(สองลานเกาแสนบาทถวน) โดยเบิกจากงบคาเสื่อมใน
หลักประกันสุขภาพถวนหนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓(งบลงทุนเดิม) (เงินบํารุงของโรงพยาบาลขอนแกน)
๗. ราคากลางในการจัดจาง
ราคากลาง(ฐานรากแบบตอกเสาเข็ม คอร.) ไดกําหนดไวเปนเงิน ๓,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท (สามลานสอง
แสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
/ ราคากลาง......

-๒ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น ผูยื่นขอเสนอ
จะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุไวใน ขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางดังกลาวที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแกนไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรอง หรือ
เสียหายนั้น เกิดจากความชํารุดบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทํา
ไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนทีเ่ รียบรอย โดยไมชักชา โดยผูวาจางไม
ตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาว ภายใน ๗ วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไข ใหถูกตองเรียบรอย ภายในเวลา ที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการ
นั้นเอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
หมายเหตุ
ประชาชนผูสนใจ สามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรางขอบเขต
ของงานนี้
เปนลายลักษณอักษรโดยเปดเผยตัว โดยไปรษณียตอบรับ ดวนพิเศษ (EMS)จะถือวันที่ตามประทับตราไปรษณียบน
ซองจดหมายเปนสําคัญ สงที่ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน กลุมงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน ๔๐๐๐๐
หรือทางโทรสารหมายเลข ๐ ๔๓๒๒ ๔๐๓๗ หรือทาง E-mail Address ของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
stores@kkpho.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที่....๕....เดือน...เมษายน....พ.ศ.๒๕๕๔ ถึงวันที.่ ...๘......เดือน....เมษายน.....พ.ศ.๒๕๕๔
(ลงชื่อ)....บุญยงค ลนเหลือ..........ประธานกรรมการ
(นายบุญยงค ลนเหลือ) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)......ราเชล แสนกิจตะ.........กรรมการ
(นายราเชล แสนกิจตะ) นายชางเทคนิคชํานาญงาน
(ลงชื่อ).......อดุล ปุระเทพ..............กรรมการ
(นายอดุล ปุระเทพ)
นายชางโยธาชํานาญงาน
(ลงชื่อ).......ศศลักษณ ทองอินตา....กรรมการและเลขานุการ
(นางศศลักษณ ทองอินตา) เจาพนักงานชํานาญงาน

(ราง)

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จางเหมากอสรางอาคารสถานีอนามัย พรอมตอเติมชั้นลาง
ที่ สอ.ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน
ดวยจังหวัดขอนแกน มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารสถานีอนามัย(๑๕๐
ตร.ม.) แบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖(ตอกเข็มคอร.) และเอกสารเลขที่ ข.๙๑/พ.ย./๔๑ พรอมตอเติมชั้นลาง ตามแบบ
เลขที่ ๙๘๔๒ และเอกสารเลขที่ ข.๑๔/ก.พ./๕๒ ที่ สอ.ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน ตามแบบแปลนและ

ประมาณการของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ราคาตอกเสาเข็มและ
รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ดวยงบคาเสื่อมในหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓(งบลง
ทุนเดิม)(เงินบํารุงของโรงพยาบาลขอนแกน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
(จังหวัดขอนแกน จะกอหนี้ผูกพันกับผูเสนอราคาไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการแลวเทานั้น)
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
ไดกําหนดไวเปนเงิน ๓,๒๑๓,๐๐๐.๐๐บาท (สามลานสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น ผูยื่น
ขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑.ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือ กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก
วงเงินไมนอยกวา ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม
เกิน ๕ ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และ
เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ(ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
จางหรือขอตกลงจาง พรอมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้นดวย)
๒.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว
๓.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิห์ รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔.ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
จังหวัดขอนแกน
และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

/ผูประสงค.....

-๒ผูประสงคจะเสนอราคาตองซื้อแบบแปลนดวยตนเอง
หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฏหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูซื้อ
กําหนดดูสถานที่กอสราง ในวันที.่ ...........................................เวลา ๐๙.๐๐ น.-๑๑.๐๐ น.
ณ สถานที่กอสราง
ผูที่ไมมาดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวันเวลาที่กําหนด
รับทราบเสมือนหนึ่งไดไปดูสถานที่แลวและจะยกมาเปนขออางเมื่อประสบปญหาอุปสรรคในการทํางานไมได

ถือวา

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่.............................
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
และจะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วันที่....................................
ระหวางเวลา....................น.ถึงเวลา...................น. ณ.....................................................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
๒,๐๐๐๐๐ บาท (สองพันบาทถวน) ที่ กลุมงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) ชั้น ๒ สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดขอนแกน ระหวางวันที.่ …………...................... ถึงวันที.่ ..................................... หรือสอบถามทางโทรศัพท
หมายเลข ๐ ๔๓๒๒ ๑๑๒๕,๐ ๔๓๒๒ ๑๗๕๐ ตอ ๑๓๑ ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบขอมูลไดที่
www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.khonkaenpoc.com
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.๒๕๕๔

(ราง)
แผน ๑/๙
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที.่ ........../๒๕๕๔
การจางเหมากอสรางอาคารสถานีอนามัย พรอมตอเติมชั้นลาง
ที่ สอ.ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่.....................................พ.ศ.๒๕๕๔
-------------------------------------------ดวยจังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
เหมากอสรางอาคารสถานีอนามัย(๑๕๐ ตร.ม.) แบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖(ตอกเข็มคอร.) และเอกสารเลขที่
ข.๙๑/พ.ย./๔๑ พรอมตอเติมชั้นลาง ตามแบบเลขที่ ๙๘๔๒ และเอกสารเลขที่ ข.๑๔/ก.พ./๕๒ ที่
สอ.ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน ตามแบบแปลนแของกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข ราคาตอก
เสาเข็มและรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ดวยงบคาเสื่อมในหลักประกันสุขภาพถวนหนา ประจําปงบประมาณ
๒๕๕๓(งบลงทุนเดิม)(เงินบํารุงของโรงพยาบาลขอนแกน) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนํา
และขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจาง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบใบแจงปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๑.๕ แบบสัญญาจาง
๑.๖ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
๑.๗ สูตรการปรับราคา ( สูตรคา K )
ข.ประเภทงานกอสรางและสูตรที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาได
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดคางานจางเหมากอสรางใหคํานวณตามสูตรดังนี้
P = (Po) * (K)
กําหนดให P = ราคาคางานตอหนวยหรือราคาคางานเปนงวดที่จะตองจายใหผูรับจาง
Po = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลไดหรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวในสัญญา
แลวแตกรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักดวย ๔% เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวกเพิ่ม ๔%
เมื่อตองเรียกคางานคืน
ESCALATION FACTOR K หาไดจากสูตร ซึ่งแบงตามประเภทและลักษณะงานกอสรางดังนี้
หมวดที่ ๑ งานอาคาร
งานอาคาร หมายถึง ตัวอาคาร เชน ที่ทําการ โรงเรียน โรงพยาบาล หอพัก ที่พักอาศัย
หอประชุม อัฒจันทร ยิมเนเซียม สระวายน้ํา โรงอาหาร คลังพัสดุ รั้ว กําแพงกันดิน เปนตน และ
ใหหมายความรวมถึงไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟา
ภายในบริเวณประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
๑.๑ ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายใน
บริเวณ
๑.๒ ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
/๑.๓ ระบบ.....

แผนที่ ๒/๙

๑.๓ ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ
ทอกาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ
๑.๔ ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก
๑.๕ สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคารโดยตองสรางหรือประกอบ
พรอมกับการกอสรางอาคาร แตไมรวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่นํามาประกอบหรือติดตั้ง เชน ลิฟท
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องสูบน้ํา เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
๑.๖ ทางเทารอบอาคาร ดินถม ดินตัก หางจากอาคารโดยรอบไมเกิน ๓ เมตร
ใชสูตร K = ๐.๒๕ + ๐.๑๕It/lo + ๐.๑๐Ct/Co + ๐.๔๐Mt/Mo + ๐.๑๐St/So
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๑๐ แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผูควบคุมการกอสราง
๑.๑๑ เอกสารแบงงวดงาน-งวดเงิน
๒.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานกอสรางเดียวกับงานที่ประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ ๑.๘
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือ กอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริม
เหล็ก วงเงินไมนอยกวา ๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มี
อายุไมเกิน ๕ ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ(ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง พรอมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้นดวย)
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ เอกสารสวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
/(๑) ในกรณี.......

แผนที่ ๓/๙

(๑)ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒)ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓)ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน ๑๒ เดือนนับถึง
วันยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๖) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ ๑.๙(๑)
๓.๒ เอกสารสวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นทําการแทน
(๒) หลักประกันซอง ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและสําเนาคูฉบับสัญญาจางพรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง
(๔) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๒
(๕) ใบแจงปริมาณวัสดุรายการกอสราง
(๖) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(จํานวน ๓ ชุด)
ตามแบบในขอ ๑.๔
(๗) หนังสือรับรองของวิศวกรควบคุมงานกอสราง ของบริษัท/หาง พรอมสําเนาใบอนุญาตเปนผู
ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ไมต่ํากวาประเภท ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ (ใหวิศวกรควบคุมงานกอสราง รับรองสําเนาถูกตองดวย) ตามแบบในขอ ๑.๑๐

(๘) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบแปลนรายการที่เสนอ (รับรองสําเนาถูกตอง)
(๙) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ ๑.๙ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน
ลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอใหชัดเจน โดยไมมีการขูด ลบ หรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข
เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมประทับตรา(ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๐๐ วัน
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
/๔.๔ ราคาที.่ ......

แผนที่ ๔/๙

๔.๔ ราคาที่เสนอราคาจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมทั้ง
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว ผูเ สนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับตั้งแตวันยืนยันราคา
สุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

๔.๕ กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูเสนอราคาควร
ตรวจดูรางสัญญา แบบรูปรายการละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนด ใหครบถวนตอคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวันที่.........................
ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ น.ถึงเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดย
เด็ดขาดและกําหนดวันเสนอราคา ในวันที.่ ................................................ณ...............................................................................
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย
วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือ เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผู
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ ๓.๑ และ ขอ ๓.๒ และแจงผูเสนอราคาแตละ
รายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูเสนอราคา
รับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคา กอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๘(๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และจังหวัดขอนแกน
จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือเปนผูเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดาน
เทคนิคอาจอุทธรณคําสัง่ ดังกลาวตอหัวหนาหนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคระกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริมตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
๔.๗ ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฎิบัติดังนี้
/(๑) ผูเสนอ.......

แผนที่ ๕/๙

(๑) ผูเสนอราคาจะตองลงนามในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
๓,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท(สามลานสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
(๓) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(๔) ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวา
ราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(๕) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
พรอมทั้งกรอกรายการในใบแจงปริมาณงานและราคาตามแบบที่กําหนดใหครบถวน สงมอบใหคณะกรรมการ
ประกวดราคาในวันเสนอราคาพรอมกันดวย
(๖) ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๙๐ วัน นับแตวันยืนยันราคา
สุดทายโดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได

(๗) ผูเสนอราคาที่เขารวมประกวดราคาฯ จะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัด
ประกวดราคาฯ และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบ
ในวันเสนอราคา
๕. หลักประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารทางดานเทคนิค
จํานวน เงิน ๑๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท(หนึ่งแสนสีห่ มื่นหาพันบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา
(มีผลตั้งแตวันที.่ ...............................................ถึงวันที่....................................................) รวม................วัน
โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับจังหวัดขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสาร
ประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖(๑)
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖(๑)
๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดขอนแกนจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
การยึดหลักประกันซองของผูมีสิทธิเสนอราคาใหดําเนินการในกรณีดังตอไปนี้
/๑.ผูมีสิทธิ....

แผนที่ ๖/๙

๑.ผูมีสิทธิเสนอราคาไมสงผูแทนมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา
และสถานที่ที่กําหนด
๒.ผูมีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแลวไม LOG IN เขาสูระบบ
๓.ผูมีสิทธิเสนอราคา LOG IN แลว แตไมมีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่
กําหนดโดยการเสนอราคาสูงกวา หรือเทากับราคาเริ่มตนการประมูล
๔.ผูมีสิทธิเสนอราคาไมลงลายมือชื่อในแบบ บก ๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดทายในการเสนอราคา
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดขอนแกนจะ
พิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๖.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอ
ราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสไม
ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น
เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ
จังหวัดขอนแกนเทานั้น
๖.๓ จังหวัดขอนแกน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน
ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฎชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัดขอนแกน
(๒) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น

(๓) ไมกรอกชือ่ นิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูยื่นขอเสนอ อยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้งหมด
ในใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดขอนแกนมีสิทธิใหผูเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของ กับผูเสนอราคาได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
๖.๕ จังหวัดขอนแกน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดขอนแกนเปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดขอนแกนจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอ
ราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การ
เสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัดขอนแกนจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อได
วา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จสมบูรณ หากคํา
ชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
/๖.๖ ในกรณี......

แผนที่ ๗/๙
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
วา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๘ จังหวัดขอนแกนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และจังหวัด
ขอนแกนจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ ๑.๕ กับ จังหวัดขอนแกน ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดขอนแกนยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก จังหวัดขอนแกนโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๖ (๒)

๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศ
ไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ ๑.๖(๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) จะตองนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาบริการของผูใหบริการตลาดกลางมาแสดงในวันทําสัญญาจางดวย
๘. คาจางและการจายเงิน
จังหวัดขอนแกนจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน ๕ งวด ตามเอกสารแบงงวดงานงวด
เงิน แนบทายประกาศนี้
การสงมอบงานแตละงวด ใหผูรับจางแนบภาพถายของงานที่กอสรางมาพรอมหนังสือสงมอบงาน
โดยใหผูควบคุมงานกอสรางของทางราชการ และหัวหนาสถานีอนามัยใดที่มีการกอสราง รับรองภาพถายดวย
การสงมอบงานใหแยกสงมอบงานเปนงวด ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา หามมิใหสงมอบงาน
พรอมกันครั้งเดียวหลายงวด หากผูรับจางสงพรอมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับงานเพียงงวด
เดียวกอน
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางขอ ๑๖ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑ ของคาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ
หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุไวใน ขอ ๑.๕ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงาน
จางกอสรางดังกลาวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแกนไดรับมอบงาน
โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๗ วันนับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรองเปนหนังสือ
/๑๑.ขอสงวน....

แผนที่ ๘/๙

๑๑. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกัน
สุขภาพถวนหนา ประจําป ๒๕๕๓(งบลงทุนเดิม)(เงินบํารุงของโรงพยาบาลขอนแกน)
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อจังหวัดขอนแกนไดอนุมัติใหเปนผูเสนอราคาได
แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ได
กําหนดไวเปนเงิน ๓,๒๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท(สามลานสองแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไป
ตามนั้นผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง
ตามผลการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูเสนอราคา ซึ่งเปนผู
รับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอ กรมการขนสงทางน้ําและ
พาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมการขนสงทางน้ําและพาณิชยนาวีใหบรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีทไี่ มปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวี

๑๑.๓ ผูเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
จังหวัดขอนแกนแลวจะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคา
แลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ ๔.๗(๓) (๔) และ(๕)
มิฉะนั้น จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี)
รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑๑.๔ ผูเสนอราคาซึ่งจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผู
ออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งพิจารณาให
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๕ จังหวัดขอนแกนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา ดังระบุ ในขอ ๑.๗ จะ
นํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้
ตามเงือ่ นไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตาม
หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
/สูตรการปรับ......

แผนที่ ๙/๙
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ ตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแกนไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๗

๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕
ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
๑๓.๑ ชางกอสราง
๑๓.๒ ชางเชื่อมไฟฟา
๑๓.๓ ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
๑๓.๔ ชางไม (กอสราง)
๑๓.๕ ชางทอและสุขภัณฑ
๑๓.๖ ชางกออิฐ
๑๓.๗ ชางฉาบปูน
๑๔. การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฏหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเครงครัด
จังหวัดขอนแกน
วันที่.........เดือน................พ.ศ.............

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที.่ ............/๒๕๕๔ ขอ 1
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที.่ ................................................. พ.ศ.๒๕๕๔
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบรูปรายการละเอียด ๑ รายการ ประกอบดวย
๑.แบบอาคารสถานีอนามัย ๑๕๐ ตร.ม. แบบเลขที่ ๘๑๗๐/๒๕๓๖
๒.เอกสารเลขที่ ข.๙๑/พ.ย./๔๓
๓.แบบตอเติมชั้นลางสถานีอนามัย
แบบเลขที่ ๙๘๔๒
๔.เอกสารเลขที่ ข.๑๔/ก.พ./๕๒

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๙ แผน
๒ แผน
๔ แผน
๗ แผน

๕.รายการผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณกอสรางมาตรฐาน เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓ จํานวน ๑ เลม
๖.มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓
จํานวน ๑ เลม

การเสนอราคา
กอสรางอาคารสถานีอนามัย พรอมตอเติมชั้นลาง ที่ สอ.ต.หนองตูม อ.เมือง จ.ขอนแกน
-ใหเสนอราคารวมคาเสาเข็มคอร. หากดินบริเวณสถานที่กอสรางสามารถรับน้ําหนักไดโดย
วิศวกรโยธา ประเภทสามัญวิศวกร รับรองผลการทดสอบดิน เปนหนังสือวา ไมตองตอกเสาเข็ม ผูวาจาง
จะหักเงินคาเสาเข็มคืนใหแกทางราชการในงวดที่ ๑ วงเงิน ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน
บาทถวน)
ในการทดสอบการรับน้ําหนักของดิน เปนหนาที่ของผูรับจางดําเนินการ รวมทัง้ คาใชจาย
ทั้งหมดในการดําเนินการ

**************************************

