ร่างขอบเขตของงาน(Terms Of Reference : TOR)
จ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสาหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่
จานวน 7 รายการรวมในคราวเดียวกัน ที่ โรงพยาบาลเวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ความเป็นมา
จังหวัดขอนแก่น โดย สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจาปี พ .ศ.2557 งบลงทุน รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงาน
: พัฒนาระบบประกันสุขภาพ
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพ ตาม Service Plan รายการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสาหรับโรงพยาบาล
ชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่ จานวน 7 รายการรวมในคราวเดียวกัน ดังนี้
(1) อาคารโรงรถ-พัสดุ-ซักฟอก จานวน 1 หลัง
(2) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จานวน 1 หลัง
(3) รั้วด้านหน้า รั้วตาข่ายพร้อมป้ายชื่อและประตู จานวน 1 แห่ง
(4) ถนนค.ส.ล.(รวมไหล่ทางและรางระบายน้า) จานวน 1 แห่ง
(5) เสาธงสูง 20 เมตร
จานวน 1 แห่ง
(6) โรงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง
(7) ระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 1 แห่ง
ที่ โรงพยาบาล เวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้รับจ้างได้ดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารให้เป็นตามงวด จึงขอสนับสนุนกาหนดการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาจ้าง
โดยให้จังหวัดดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อรองรับการขยายบริการให้กับประชาชนที่มารับบริการได้รับความสะดวกและพัฒนามาตรฐานการ
บริการให้สูงขึ้น จึงจัดจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสาหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่ จานวน 7
รายการรวมในคราวเดียวกัน ดังนี้
(1) อาคารโรงรถ-พัสดุ-ซักฟอก จานวน 1 หลัง
(2) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จานวน 1 หลัง
(3) รั้วด้านหน้า รั้วตาข่ายพร้อมป้ายชื่อและประตู จานวน 1 แห่ง
(4) ถนนค.ส.ล.(รวมไหล่ทางและรางระบายน้า) จานวน 1 แห่ง
(5) เสาธงสูง 20 เมตร
จานวน 1 แห่ง
(6) โรงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง
(7) ระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 1 แห่ง
ที่ โรงพยาบาลเวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสานักนายกนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. 2549
3. คุณสมบัติผปู้ ระสงค์จะเสนอราคา
3.1ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
/3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา.....

-23.3ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.4ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.5ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมี ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.00 บาท(สี่ล้านบาทถ้วน ) ต่อ
สัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศ ประกวดราคาจ้าง และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ , หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ (ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ให้ยื่ นสาเนาสัญญา
จ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชาระภาษีของงานตามสัญญาจ้าง ) อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะ
เสนอราคานาเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มร่วมค้า (Consortium
Agreement) ที่กาหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจน จังหวัดขอนแก่นจ ะคิดสัดส่วนของ ผลงานตามสัดส่วนการ
ลงทุนของกิจการร่วมค้าครั้งนั้น เว้นแต่กรณีที่หนังสือรับรองผลงานได้ระบุสัดส่วนไว้โดยชัดเจน
3.6ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.7ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.8คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูล ค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 แบบรูปรายการละเอียด
4.1.1 แบบผังหลัก เลขที่ 10624/1
จานวน 1 แผ่น
4.1.2 รายการประกอบแบบ
-เอกสารเลขที่ ข.113/พ.ค./56
จานวน 4 แผ่น
-เอกสารเลขที่ ข.51/ก.พ./34, เอกสารเลขที่ 130/ก.พ./35,
เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34
จานวน 1 แผ่น
4.1.3 โรงรถ-พัสดุ-ซักฟอก แบบเลขที่ 5319/2556
จานวน 3 แผ่น
4.1.4 แบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม (ยกเลิกเมื่อมีระบบ
บาบัดน้าเสีย) แบบเลขที่ 3437 จานวน 1 แผ่น
4.1.5 บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบเลขที่ 5337/32
จานวน 13 แผ่น
4.1.6 แบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม (ยกเลิกเมื่อมีระบบบาบัดน้าเสี
) ยแบบเลขที่ 3437 จานวน 1 แผ่น
4.1.7 รั้วด้านหน้า รั้วตาข่ายพร้อมป้ายชื่อและประตู แบบเลขที่ 5419 จานวน 2 แผ่น
4.1.8 ถนนค.ส.ล. (รวมไหล่ทางและรางระบายน้า) แบบเลขที่ 2406
จานวน 1 แผ่น
4.1.9 เสาธงสูง 20 เมตร แบบเลขที่ 7427/2535
จานวน 1 แผ่น
4.1.10 โรงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า แบบเลขที่ 9891
จานวน 2 แผ่น
4.1.11 รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53
จานวน 1 เล่ม
/4.1.12 มาตรฐาน........

-34.1.12 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553
จานวน 1 เล่ม
4.1.13 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์
(ใช้เอกสารประกอบการก่อสร้างเฉพาะตามที่แบบรูป รายการกาหนด)
1) งานสถาปัตยกรรม
จานวน 1 เล่ม
-รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู- หน้าต่าง อลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53
-รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
2) หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 เล่ม
รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้าประปา
เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53
รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะถังบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53
3) หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
จานวน 1 เล่ม
รายละเอียดข้อกาหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53
4.2 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ(Bill of Quantities) จานวน 36 แผ่น
4.3 การเสนอราคา -ให้เสนอราคารวมค่าก่อสร้างฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแผ่) หากดินบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างไม่สามารถรับน้าหนักได้โดยมีวิศวกรโยธา คุณวุฒิ วุฒิวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา รับรองผล
การทดสอบดิน และให้กาหนดความลึกของฐานรากของอาคารทั้งหมด ซึ่งหากผลการกาหนดความลึกของฐาน
รากลึกกว่าแบบแปลนที่กาหนดในส่วนของความยาวเสาตอม่อที่เพิ่มขึ้นให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
-ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการรับน้าหนักของดินเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
เดือน ตุลาคม 2556 – เดือน ตุลาคม 2557
6. ระยะเวลาการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยแบ่งงวดงานเป็น 18 งวดงานย่อย การตรวจการจ้างแบ่งเป็น 9 งวดงาน
ส่งงานครั้งละ 2 งวดงานย่อย(งวดงานของรายการก่อสร้างใดก็ได้ โดยเรียงลาดับงวดงานย่อยของ
รายการก่อสร้างนั้น ๆ)
7. วงเงินในการจัดหา
จัดจ้างภายในวงเงินงบประมาณ 8,410,100.00 บาท(แปดล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2557
ราคากลางจังหวัดเป็นเงิน 8,380,000.00 บาท (แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 0.2%หรือจานวน
เงิน 10,000.00 บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 10,000.00 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
/8.รายละเอียดอื่น ๆ............

-48. รายละเอียดอื่น ๆ
ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น
หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขต
ของงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัว โดยไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ
(EMS)จะถือวันที่ตาม
ประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสาคัญ ส่งที่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กลุ่มงานบริหาร
ทั่วไป(งานพัสดุ) สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือทางโทรสารหมายเลข 0 4322 4037 หรือทาง E-mail Address ของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น stores@kkpho.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่
สามารถติดต่อได้
ตั้งแต่วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(นายบญยงค์ ล้นเหลือ) นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
(นายสมเพชร ชมบุญ) นิติกรชานาญการ
(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
(นายอดุล ปุระเทพ)
นายช่างโยธาชานาญงาน
(ลงชื่อ)..........................................กรรมการและเลขานุการ
(นางศศลักษณ์ ทองอินตา) เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน

แผ่น 1/11
(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ................/2557
การจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสาหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่
จานวน 7 รายการรวมในคราวเดียวกัน ที่ โรงพยาบาลเวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่........................................................

-------------------------------------------ด้วยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมา
ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสาหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่ จานวน 7 รายการรวมในคราวเดียวกัน ดังนี้
(1) อาคารโรงรถ-พัสดุ-ซักฟอก จานวน 1 หลัง
(2) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จานวน 1 หลัง
(3) รั้วด้านหน้า รั้วตาข่ายพร้อมป้ายชื่อและประตู จานวน 1 แห่ง
(4) ถนนค.ส.ล.(รวมไหล่ทางและรางระบายน้า) จานวน 1 แห่ง
(5) เสาธงสูง 20 เมตร
จานวน 1 แห่ง
(6) โรงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง
(7) ระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 1 แห่ง
ที่ โรงพยาบาลเวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตามแบบแปลนและประมาณการของ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ราคารวมค่าก่อสร้างชนิดฐานรากแบบ
ไม่ตอกเสาเข็ม(ฐานรากแผ่)และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีข้อกาหนดและข้อแนะนาดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
1.7 สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K )
ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คานวณตามสูตรดังนี้
P = (Po) * (K)
กาหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญา
แล้วแต่กรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย 4% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม 4%
เมื่อต้องเรียกค่างานคืน
ESCALATION FACTOR K หาได้จากสูตร ซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานก่อสร้างดังนี้
/หมวดที่ 1..........
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หมวดที่ 1 งานอาคาร
งานอาคาร
หมายถึง ตัวอาคาร เช่น ที่ทาการ โรงเรียน โรงพยาบาล
หอพัก ที่พักอาศัย หอประชุม อัฒจันทร์ ยิมเนเซียม สระว่ายน้า โรงอาหาร คลังพัสดุ โรงงาน รั้ว เป็น
ต้น และให้หมายความรวมถึง
1) ไฟฟ้าของอาคารบรรจบถึงสายเมนจาหน่าย แต่ไม่รวมถึงหม้อแปลงและระบบไฟฟ้า
ภายในบริเวณ
2) ประปาของอาคารบรรจบถึงท่อเมนจาหน่าย แต่ไม่รวมถึงระบบประปา
ภายในบริเวณ
3) ระบบท่อหรือระบบสายต่าง ๆ ที่ติดหรือฝังอยู่ ในส่วนของอาคาร เช่น
ท่อปรับอากาศ ท่อก๊าซ สายไฟฟ้าสาหรับเครื่องปรับอากาศ สายล่อฟ้า ฯลฯ
4) ทางระบายน้าของอาคารจนถึงทางระบายน้าภายนอก
5) ส่วนประกอบที่จาเป็นสาหรับอาคาร เฉพาะส่วนที่ติดกับอาคารโดยต้องสร้างหรือ
ประกอบพร้อมกับการก่อสร้างอาคาร แต่ไม่รวมถึงเครื่องจักรหรือเครื่องมือกลที่
นามาประกอบหรือติดตั้ง เช่น ลิฟท์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสูบน้า
เครื่องปรับอากาศ พัดลม ฯลฯ
6) ทางเท้ารอบอาคาร ดินถม ดินตัก ห่างจากอาคารโดยรอบไม่เกิน 3 เมตร
ใช้สูตร K = 0.25 + 0.15It/lo + 0.10Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10St/So
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ(Bill of Quantities)
1.11 แบบหนังสือรับรองของวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง
1.12 เอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน
๒.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม
/2.ผู้ประสงค์จะเสนอราคา..........
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2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน
ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.00 บาท(สี่ล้านบาทถ้วน)
ต่อสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศ ประกวดราคาราคา
จ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ , หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ(ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ให้ยื่น
สาเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชาระภาษีของงานตามสัญญาจ้าง ) อนึ่ง กรณี
ผู้ประสงค์จะเสนอราคานาเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่มร่วมค้า
(Consortium Agreement) ที่กาหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจนจังหวัดขอนแก่นจะคิดสัดส่วนของผลงานตาม
สัดส่วนการลงทุนของกิจการร่วมค้าครั้งนั้น เว้นแต่กรณีที่หนังสือรับรองผลงานได้ระบุสัดส่วนไว้โดยชัดเจน
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ไ ด้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 เอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1)ในกรณี ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นเอกสารดังนี้
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) ผู้มีอานาจควบคุม
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นเอกสารดังนี้
(1) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) สาเนาหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(3) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) ผู้มีอานาจควบคุม
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2)ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้
ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(3)ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็น
ผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
นิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(1)
/3.2 เดสารส่วนที่ 2.......
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3.2 เอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้อง
ลงนาม พร้อมประทับตรา(ถ้ามี) ตามแบบในข้อ 1.4 (จานวน 3 ชุด)
(2) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและสาเนาคู่ฉบับสัญญาจ้างพร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(5) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือ ใบแจ้งปริมาณวัสดุรายการก่อสร้าง
(6) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.2
(7) หนังสือรับรองของวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ของบริษัท/ห้าง พร้อมสาเนา
ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ไม่ต่ากว่าประเภท ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 (ให้วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง รับรองสาเนาถูกต้องด้วย) ตามแบบใน
ข้อ 1.11
(8) สาเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบแปลนรายการที่เสนอ (รับรองสาเนาถูกต้อง)
(9) แบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP ตามเงื่อนไขข้อ 2.7
(10) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่น ตามแบบในข้อ 1.9(2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งลงลายมือชื่อของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้
ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับตั้งแต่
วันยืนยันราคาสุดท้าย โดยภายในกาหนดยืนราคาผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้อ ง
รับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้
แล้วเสร็จไม่เกิน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า
“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ .................../2557”
ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่ ...........................................ตั้งแต่เวลา..................... น.
ถึงเวลา .....................น. ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประก
วดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
/คณะกรรมการประกวดราคา.......

แผ่นที่ 5/11
คณะกรรมการประกวดราคา จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกั บผู้ประสงค์เสนอราคารายอื่น หรือ เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8(1)
ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2
และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะผู้เสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้
ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่
มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสง ค์จะ
เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธร ณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้า
หน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทา ง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดาเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดาเนินกระบวนการเสนอราคาต่ อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกันเว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย
หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมก ารประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กาหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริมต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวด
ราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฎิบัติ
ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
8,380,000.00 บาท(แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด
/(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคา.........

แผ่นที่ 6/11
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้ว จะต้องดาเนินการเสนอราคา โดย
ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ากว่าราคาสูงสุดในการประกวด
ราคาฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 0.2%หรือจานวนเงิน
10,000 บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 10,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้
ทราบในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่…...........................................
ตัง้ แต่เวลา .....................น.เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา
(บก.005) ให้ทราบต่อไป
(10)ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้
ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา
ต้องทาการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกาหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิคจานวนเงิน 420,505.00 บาท(สี่แสนสองหมื่นห้าร้อยห้าบาทถ้วน) โดยหลักประกันซอง
จะต้องมีระยะเวลาการค้าประกัน ตั้งแต่วันยื่น ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืน
ราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอ
ทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6(1)
5.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ
ไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ 1.6(1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ จังหวัดขอนแก่นจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้ค้าประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อ
ผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นจะ
พิจารณาตัดสินด้วยราคารวม
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6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้
ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น
6.3 จังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของจังหวัดขอนแก่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรีระหว่
ยบ างผู้ประสงค์จะ
เสนอราคารายอื่น
(3) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ
ทั้งหมดในใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก ทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดขอนแก่นมีสิทธิให้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัดขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคา
หรือไม่ทาสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่ มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 จังหวัดขอนแก่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะ
พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดขอนแก่นเป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด
ขอนแก่นจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดาเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัดขอนแก่นจะให้ ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดง
หลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า
ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดาเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มี
สิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 จังหวัดขอนแก่นมี
อานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
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7. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทาสัญญาจ้าง
ตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับ จังหวัดขอนแก่น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้อง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดขอนแก่นยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ จังหวัดขอนแก่นโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุ
1.6ใ(2)
นข้อ

7.4 หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องนาสาเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าบริการของผู้ให้บริการตลาดกลางมาแสดงในวันทาสัญญาจ้างด้วย
8.ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 18 งวดงานย่อย
การตรวจการจ้าง
แบ่งเป็น 9 งวดงาน ส่งงานครั้งละ 2 งวดงานย่อย(งวดงานของรายการก่อสร้างใดก็ได้ โดยเรียงลาดับงวดงานย่อย
ของ รายการก่อสร้างนั้น ๆ) ตามเอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน แนบท้ายประกาศนี้
การส่งมอบงานให้แยกส่งมอบงานเป็นงวด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ห้ามมิให้ส่งมอบงานพร้อมกัน
ครั้งเดียวหลายงวด หากผู้รับจ้างส่งพร้อมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับงานเพียงงวดเดียวก่อน

9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 17 จะกาหนดในอัตราร้อยละ 0.1 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือทาสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่ องของงาน
จ้างก่อสร้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแก่น โดยผู้รับจ้าง
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.6(3) หรือหนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้วโดยอนุโลม ให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ 1.6(3) ให้แก่จังหวัดขอนแก่น ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
12.1 เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนีได้้ มาจาก เงินงบงบประมาณรายจ่ายประจาปี
พ.ศ.2557 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน กิจกรรม : พัฒนาระบบบริการสุขภาพทุกระดับแบบเครือข่ายบริการสุขภาพตาม Service Plan

/ “การลงนาม...........

แผ่นที่ 9/11
“การลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2557 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากสานัก
งบประมาณแล้วและในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จาก
สานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นสามารถยกเลิกการจัดหาได้”
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ได้กาหนดไว้เป็นเงิน 8,380,000.00 บาท(แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
12.2 เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้
ตกลง
จ้างตามผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกาหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อ กรมเจ้าท่าภายใน
7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้า ท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุก ของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมพาณิชยนาวี
12.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต่อจังหวัดขอนแก่นแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือก
ให้เป็น ผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้อง เข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
ข้อ 4.7(4),(5),(6) และ(7) มิฉะนั้น จังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันซอง จานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่
จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้
หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
12.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือ
ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันซอง หรือ
เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.5 จังหวัดขอนแก่นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุ ในข้อ 1.7 จะนามาใช้
ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
รายละเอียดตามข้อ 1.7
/สูตรการปรับราคา........

แผ่นที่ 10/11
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่
กาหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแก่นได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้
ระบุในข้อ 1.7
14. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลง
จ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตร
ระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ใน
อัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่ างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
14.1 ช่างก่อสร้าง
14.2 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
14.3 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
14.4 ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
14.5 ช่างท่อและสุขภัณฑ์
14.6 ช่างก่ออิฐ
14.7 ช่างฉาบปูน
15. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและ
ระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

จังหวัดขอนแก่น
วันที่................เดือน..................พ.ศ...............

แผ่นที่ 11/11
หมายเหตุ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหา
พัสดุให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซองตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกันคือ
ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับ
ต่อเนื่องกันในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอย่างเช่น
กาหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ 1 เมษายน 2549 กาหนดวันเสนอราคาวันที่ 20 เมษายน
2549 และกาหนดยืนราคา 30 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซองคือ วันที่ 1
เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 เมษายน 2549 และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน
2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549 (รวม 30 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2549 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2549
อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
การเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุคานวณวงเงินการเสนอลด
ราคาขั้นต่าแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หากคานวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละ
หน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอลดราคาขั้นต่าแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคา
สูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314 บาทให้กาหนดการ
เสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ
44,567,500 บาท คานวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า (Minimum
Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000 บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 7,456,000 บาท คานวณร้อยละ 0.2
ได้เท่ากับ 15,578 บาท ให้กาหนดการเสนอลดราคาขั้นต่า(Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาขั้นต่าสูงกว่าราคาขั้นต่าที่กาหนดได้ เช่น กรณีกาหนดการเสนอลด
ราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000 บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอลดราคาได้ครั้งละ
มากกว่า 300,000 บาท ได้ และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาตามที่กาหนดจากราคาครั้ง
สุดท้ายที่เสนอลดแล้ว สาหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุกาหนดให้เสนอราคาในลักษณะ
การเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกาหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม
เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้ างต้นได้

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ .............../2557 ข้อ 1
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่...............................................
แบบรูปรายการละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะ 1 แห่ง ประกอบด้วย
4.1 แบบผังหลัก เลขที่ 10624/1
จานวน 1 แผ่น
4.2 รายการประกอบแบบ
-เอกสารเลขที่ ข.113/พ.ค./56
จานวน 4 แผ่น
-เอกสารเลขที่ ข.51/ก.พ./34, เอกสารเลขที่ 130/ก.พ./35,
เอกสารเลขที่ ข.52/ก.พ./34
จานวน 1 แผ่น
4.3 โรงรถ-พัสดุ-ซักฟอก แบบเลขที่ 5319/2556
จานวน 3 แผ่น
4.4 แบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม (ยกเลิกเมื่อมีระบบบาบัดน้าเสีย ) แบบเลขที่ 3437
จานวน 1 แผ่น
4.5 บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบเลขที่ 5337/32
จานวน 13 แผ่น
4.6 แบบบ่อเกรอะ-บ่อซึม (ยกเลิกเมื่อมีระบบบาบัดน้าเสีย ) แบบเลขที่ 3437
จานวน 1 แผ่น
4.7 รั้วด้านหน้า รั้วตาข่ายพร้อมป้ายชื่อและประตู แบบเลขที่ 5419
จานวน 2 แผ่น
4.8 ถนนค.ส.ล. (รวมไหล่ทางและรางระบายน้า) แบบเลขที่ 2406
จานวน 1 แผ่น
4.9 เสาธงสูง 20 เมตร แบบเลขที่ 7427/2535
จานวน 1 แผ่น
4.10 โรงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า แบบเลขที่ 9891
จานวน 2 แผ่น
4.11 รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53
จานวน 1 เล่ม
4.12 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2553
จานวน 1 เล่ม
4.13 เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์
(ใช้เอกสารประกอบการก่อสร้างเฉพาะตามที่แบบรูป รายการกาหนด)
1) งานสถาปัตยกรรม
จานวน 1 เล่ม
-รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู- หน้าต่าง อลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53
-รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
2) หมวดงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
จานวน 1 เล่ม
-รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้าประปา เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53
-รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะถังบาบัด น้าเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53
3) หมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
จานวน 1 เล่ม
-รายละเอียดข้อกาหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.155/ก.ย./53
4.14 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ(Bill of Quantities) จานวน 36 แผ่น
4.15 การเสนอราคา-ให้เสนอราคารวมค่าก่อสร้างฐานรากชนิดไม่ตอกเสาเข็ม (ฐานรากแผ่) หากดินบริเวณ
สถานที่ก่อสร้างไม่สามารถรับน้าหนักได้โดยมีวิศวกรโยธา คุณวุฒิ วุฒิวิศวก ร สาขาวิศวกรรมโยธา รับรองผล
การทดสอบดิน และให้กาหนดความลึกของฐานรากของอาคารทั้งหมด ซึ่งหากผลการกาหนดความลึกของฐาน
รากลึกกว่าแบบแปลนที่กาหนดในส่วนของความยาวเสาตอม่อที่เพิ่มขึ้นให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
-ค่าใช้จ่ายในการทดสอบการรับน้าหนักของดินเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้าง

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ .............../2557
ข้อ 1(1.12) ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ...............................................
แบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง

สาหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ใหม่ จานวน 7 รายการ
1. อาคารโรงรถ-พัสดุ-ซักฟอก จานวน 1 หลัง
2. บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จานวน 1 หลัง
3. รั้วด้านหน้า รั้วตาข่ายพร้อมป้ายชื่อและประตู จานวน 1 แห่ง
4. ถนนค.ส.ล.(รวมไหล่ทางและรางระบายน้า) จานวน 1 แห่ง
5. เสาธงสูง 20 เมตร
จานวน 1 แห่ง
6. โรงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง
7. ระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 1 แห่ง
สถานที่ก่อสร้าง
โรงพยาบาลเวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ราคาค่าก่อสร้าง
100 %
ระยะเวลาก่อสร้าง
300 วัน (สามร้อยวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น
18 งวดงานย่อย (แปดงวด)
การตรวจการจ้างแบ่งเป็น 9 งวดงาน ส่งงานครั้งละ 2 งวดงานย่อย(งวดงานของรายการก่อสร้างใดก็ได้
โดยเรียงลาดับงวดงานย่อยของรายการก่อสร้างนั้น ๆ)
โรงรถ, พัสดุ, ซักฟอก แบบเลขที่ 5319/2536
จานวน 1 หลัง
งวดที่ 1 จานวนเงิน 3.15% (ร้อยละสามจุดหนึ่งห้าของเงินราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างสานักงานควบคุมการก่อสร้าง
และ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน)
1.1 ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
1.2 ปักผัง, ทดสอบดิน
1.3 ตอกเสาเข็ม (ถ้ามี)
1.4 ก่อสร้างฐานราก
1.5 หล่อคานคอดิน
1.6 หล่อคอนกรีตเสาตอม่อ
1.7 ถม-ปรับดินบริเวณภายในอาคาร
1.8 หล่อเสารับโครงหลังคา
งวดที่ 2 จานวนเงิน 8.4%(ร้อยละแปดจุดสี่ของเงินราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
(กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน)
2.1 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
2.2 ก่ออิฐติดตั้งวงกบ
2.3 ฉาบปูน
2.4 หล่อพื้น คสล.
2.5 ติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคาร
2.6 ติดตั้งฝ้าเพดาน
2.7 เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
2.8 ก่อสร้างรางระบายน้ารอบอาคารพร้อมฝา
/งวดที่ 3……….

แผ่นที่ 2/5
งวดที่ 3 จานวนเงิน 5.95% (ร้อนละห้าจุดเก้าห้าของเงินราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน)
3.1 ตกแต่งผิวพื้น-ผนัง
3.2 ติดตั้งงานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
3.3 ติดตั้งงานกระจก
3.4 ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ และงานระบบไฟฟ้า
3.5 ทาสี
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ
บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 แบบเลขที่ 5337/32 จานวน 1 หลัง
งวดที่ 4 จานวนเงิน 1.89%(ร้อยละหนึ่งจุดแปดเก้าของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 13 วัน)
4.1 ถมดิน ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
4.2 ปักผัง, ทดสอบดิน (ถ้ามี)
4.3 ทางานเสาเข็ม (ถ้ามี)
4.4 ก่อสร้างฐานราก
4.5 หล่อเสาตอม่อ
4.6 ปรับถมดินใต้อาคาร
4.7 หล่อคาน-พื้น คสล. ชั้นที่ 1 (เฉพาะพื้นบนคาน)
4.8 หล่อเสารับชั้นที่ 2 และส่วนที่เป็นชั้นเดียว
งวดที่ 5 จานวนเงิน 2.43%(ร้อยละสองจุดสี่สามของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 13 วัน)
5.1 หล่อคาน-พืน้ ค.ส.ล. ชั้นที่ 2
5.2 หล่อเสารับหลังคา
5.3 ติดตั้งตง
5.4 ติดตั้งโครงหลังคา และมุงหลังคา
งวดที่ 6 จานวนเงิน 2.57%(ร้อยละสองจุดห้าเจ็ดของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 13 วัน)
6.1 หล่อพื้น ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 (ส่วนถมดิน)
6.2 เดินท่อประปา-สุขาภิบาลภายในอาคาร
6.3 ก่อผนังอิฐติดตั้งวงกบ
6.4 ฉาบปูนภายในและภายนอก
งวดที่ 7 จานวนเงิน 3.51%(ร้อยละสามจุดห้าหนึ่งของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 12 วัน)
7.1 ปูพื้นไม้
7.2 เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
7.3 ติดตั้งฝ้าเพดาน
7.4 ติดตั้งบันได
/7.5 ก่อสร้างบ่อเกรอะ...........

แผ่นที่ 3/5
7.5 ก่อสร้างบ่อเกรอะ-บ่อซึม (ถ้ามี)
7.6 บุกละปูกระเบื้องเคลือบ
7.7 ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
งวดที่ 8 จานวนเงิน 3.11%(ร้อยละสามจุดหนึ่งหนึ่งของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 12 วัน)
8.1 ทาผิวพื้น
8.2 ติดตั้งกระจก
8.3 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์ และงานระบบไฟฟ้า
8.4 ติดตั้งสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ และงานระบบสุขาภิบาล
8.5 ทาสี
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ
ประตูรั้ว - ป้ายชื่อ รั้วตาข่ายถัก แบบเลขที่ 5419 ความยาวรวม 229 เมตร
งวดที่ 9 จานวนเงิน 9.92%(ร้อยละเก้าจุดเก้าสองของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน)
9.1 ปักผัง
9.2 ก่อสร้างฐานราก, เสาตอม่อ
9.3 หล่อคานคอดิน, เสา พร้อมฝังท่อสาหรับร้อยสายไฟประตู (ถ้ามี)
9.4 ก่ออิฐ-ฉาบปูน
9.5 ติดตั้งประตู-ป้ายชื่อ
9.6 ทาสี
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ
งวดที่ 10 จานวนเงิน 9.92%(ร้อยละเก้าจุดเก้าสองของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน)
10.1 ปักผัง
10.2 ก่อสร้างฐานราก, เสาตอม่อ
10.3 หล่อคานคอดิน, เสา พร้อมฝังท่อสาหรับร้อยสายไฟประตู (ถ้ามี)
10.4 ก่ออิฐ-ฉาบปูน
10.5 ติดตั้งประตู-ป้ายชื่อ
10.6 ทาสี
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ

/ถนน คสล........

แผ่นที่ 4/5
ถนน ค.ส.ล. แบบเบขที่ 2406 พื้นที่ 1,965 ตารางเมตร
งวดที่ 11 จานวนเงิน 3.69%(ร้อยละสามจุดหกเก้าของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน)
11.1 ปักผัง
11.2 ถมและปรับระดับดินก่อนสร้างถนน
11.3 ถมดินลูกรังพร้อมบดอัดจนได้ระดับตามแบบและรายการ
11.4 ฝังท่อลอดถนน
งวดที่ 12 จานวนเงิน 33.18%(ร้อยละ 33.18ของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 25 วัน)
12.1 ลงทรายรองพื้น
12.2 ก่อสร้างถนน คสล.
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ
เสาธง สูง 20.00 เมตร แบบเลขที่ 7427/2535 จานวน 1 รายการ
งวดที่ 13 จานวนเงิน 0.48%(ร้อยละศูนย์จุดสี่แปดของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 10 วัน)
13.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
13.2 ทางานเสาเข็ม
13.3 สกัดหัวเสาเข็ม
13.4 ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.
งวดที่ 14 จานวนเงิน 1.09%(ร้อยละหนึ่งจุดศูนย์เก้าของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 10 วัน)
14.1 ก่อสร้างฐานราก, หล่อเสาตอม่อ
14.2 หล่อฐานเสาธง
14.3 ฉาบปูน
งวดที่ 15 จานวนเงิน 2.78%(ร้อยละสองจุดเจ็ดแปดของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 10 วัน)
15.1 ติดตั้งเสาธงและรอกเชิญธงพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
15.2 ทาผิวหินล้าง
15.3 ทาสี
และได้ทาการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการ และสัญญาทุกประการ

/อาคารเครื่องกาเนิด.......

แผ่นที่ 5/5
อาคารเครื่องกาเนิดไฟฟ้า 100 -500 KW. แบบเลขที่ 9891 จานวน 1 หลัง
งวดที่ 16 จานวนเงิน 2.45%(ร้อยละสองจุดสี่ห้าของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
(กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 10 วัน)
16.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้ออาคารสิ่งกีดขวางการก่อสร้าง (ถ้ามี)
16.2 ปักผัง, ทดสอบดิน (ถ้ามี)
16.3 ทางานเสาเข็ม (ถ้ามี)
16.4 ก่อสร้างฐานราก
16.5 หล่อเสาตอม่อ
16.6 หล่อคานคอดิน
16.7 ถม-ปรับดินภายในอาคาร
16.8 หล่อเสารับหลังคา
งวดที่ 17 จาวนเงิน 2.23%(ร้อยละสองจุดสองสามของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ (กาหนดเวลาแล้วเสร็จ10 วัน)
17.1 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา
17.2 ก่อผนังอิฐ และติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง
17.3 ฉาบปูน
17.4 เดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
งวดที่ 18 จานวนเงิน 3.25%(ร้อยละสามจุดสองห้าของราคาค่าก่อสร้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
(กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 20 วัน)
18.1 หล่อพื้น คสล.
18.2 ติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
18.3 ติดตั้งดวงโคม, ปลั๊ก, สวิทช์ พร้อมอุปกรณ์
18.4 ทาสี
และได้ทาการก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ
รายการ และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
ทางานระบบบาบัดน้าเสีย ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วนตามรูปแบบรายการและ
สัญญาทุกประการ

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

(ร่าง)

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างสิ่งก่อสร้างสาหรับโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่
จานวน 7 รายการรวมในคราวเดียวกัน ที่ โรงพยาบาลเวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ด้วยจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างสาหรับ
โรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียงใหม่ จานวน 7 รายการรวมในคราวเดียวกัน ดังนี้
(1) อาคารโรงรถ-พัสดุ-ซักฟอก จานวน 1 หลัง
(2) บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จานวน 1 หลัง
(3) รั้วด้านหน้า รัว้ ตาข่ายพร้อมป้ายชื่อและประตู จานวน 1 แห่ง
(4) ถนนค.ส.ล.(รวมไหล่ทางและรางระบายน้า) จานวน 1 แห่ง
(5) เสาธงสูง 20 เมตร
จานวน 1 แห่ง
(6) โรงเครื่องกาเนิดไฟฟ้า
จานวน 1 หลัง
(7) ระบบบาบัดน้าเสีย
จานวน 1 แห่ง
ที่ โรงพยาบาลเวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ตามแบบแปลนและประมาณการของ
กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ราคารวมค่าก่อสร้างชนิดฐานรากแบบ
ไม่ตอกเสาเข็ม(ฐานรากแผ่)และรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (การลงนามในสัญญา
ได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากสานักงบประมาณแล้วและในกรณีที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จากสานักงบประมาณเพื่อการจัดหาในครั้ง
ดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นสามารถยกเลิกการจัดหาได้”)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
ได้กาหนดไว้เป็นเงิน 8,380,000.00 บาท(แปดล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์
2.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบีย บ
ของทางราชการ
3.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
/5.ผู้ประสงค์จะเสนอราคา.............
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5.ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.00 บาท(สี่ล้านบาทถ้วน)
ต่อสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ต่ออาคาร 1 หลัง นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศ
ประกวด ราคาจ้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ , หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ(ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอ
ราคา ให้ยื่นสาเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชาระภาษีของงานตามสัญญา
จ้าง) อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคานาเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกลุ่ม
ร่วมค้า (Consortium Agreement) ที่กาหนดสัดส่วนของผลงานไม่ชัดเจนจังหวัดขอนแก่นจะคิดสัดส่วนของ
ผลงานตามสัดส่วนการลงทุนของกิจการร่วมค้าครั้งนั้นเว้นแต่กรณีที่หนังสือรับรองผลงานได้ระบุสัดส่วนไว้โดยชัดเจน

6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี
รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดในวันที่............................................
เวลา 10.00 น.-11.00 น.ณ โรงพยาบาลเวียงเก่า อาเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น ผู้ที่ไม่ไปดูสถานที่
ก่อสร้างและรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดตามวันและเวลาที่กาหนด ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดูสถานที่แล้ว
กาหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ .............................
ระหว่างเวลา......................น.ถึงเวลา.......................น. ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
กาหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที่....................................
ระหว่างเวลา....................น.ถึงเวลา...................น. ณ.....................................................................................
ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
3,000.00 บาท(สามพันบาทถ้วน) ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น ระหว่างวันที่.…………………………..………ถึงวั นที่…….…...........................……..หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0-4322-1125 , 0-4322-1750 ต่อ 131
ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่
www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.khonkaenpoc.com
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.2556

