รางขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
จางกอสราง อาคารพักพยาบาล 24 หอง(12 ครอบครัว)
ที่ โรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน
ดวยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส
1. ความเปนมา
จังหวัดขอนแกน โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ไดรับจัดสรรงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพ
ถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554(เงินบํารุงโรงพยาบาลซําสูง) เพื่อเปนคากอสรางอาคารพักพยาบาล
24 หอง(12 ครอบครัว) แบบแปลนเลขที่ 9555(ตอกเสาเข็ม คอร.) จํานวน 1 หลังที่ โรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน
2. วัตถุประสงค
เพื่อรองรับจํานวนบุคลากรดานการพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับที่พักอาศัยไมเพียงพอ
จึงจัดจางกอสราง
อาคารพักพยาบาล 24 หอง(12 ครอบครัว) แบบแปลนเลขที่ 9555(ตอกเสาเข็ม คอร.) (กรณีโรงพยาบาลมีระบบบําบัดน้ํา
เสีย) จํานวน 1 หลัง ที่ โรงพยาบาล ซําสูง จังหวัดขอนแกน โดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
1.ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือกอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอยกวา ๒ ชั้น วงเงินไมนอย
กวา 3,900,000.00 บาท(สามลานเกาแสนบาทถวน) ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่สงมอบงานงวด
สุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ ,
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ(ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการ
เสนอราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง พรอมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้นดวย)
อนึ่ง กรณีผู ประสงคจะเสนอราคานําเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการรวมคา( Joint Venture) หรือกลุมรวมคา
(Consortium Agreement) ที่กําหนดสัดสวนของผลงานไมชัดเจน จังหวัดขอนแกนจะคิดสัดสวนของผลงานตามสัดสวนการ
ลงทุนของกิจการรวมคาครั้งนั้น เวนแตกรณีที่หนังสือสัญญากิจการรวมคาไดระบุสัดสวนไวโดยชัดเจน
2.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
จังหวัดขอนแกน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
5. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดง
บัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปน
คูสัญญา (ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procument : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต
ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
กอสรางอาคารพักพยาบาล 24 หอง(12 ครอบครัว) แบบแปลนเลขที่ 9555(
ตอกเสาเข็ม คอร.)(กรณีโรงพยาบาล
มีระบบบําบัดน้ําเสีย) ที่ โรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนและประมาณการของกอง
แบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
/5.ระยะเวลา......

-25. ระยะเวลาดําเนินการกอสรางและสงมอบงาน
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จภายใน 3 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบงงวดงานเปน 8 งวด
6. วงเงินในการจัดจาง
จัดจางภายในวงเงินวงเงิน 7,8
00,000.00 บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาทถวน) ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบ
หลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554(เงินบํารุงโรงพยาบาลซําสูง) ทั้งนี้
จะลงนามสัญญาไดตอเมื่อไดรับอนุมัติใหเปนผูเสนอราคาไดแลวเทานั้น
7. ราคากลางในการจัดจาง
ราคากลาง(ฐานรากแบบเสาเข็มคอร.)ไดกําหนดไวเปนเงิน
7,914,๐00.00 บาท(เจ็ดลานเกาแสนหนึ่ง
หมื่นสี่พันบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น ผูยื่นขอเสนอ
จะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุไวใน ขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางดังกลาวที่เกิดขึ้น
ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแกนไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุดบกพรอง หรือ
เสียหายนั้น เกิดจากความชํารุดบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทํา
ไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไข ใหเปนที่เรียบรอย โดยไมชักชา โดยผูวาจางไม
ตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทําการดังกลาว ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจงเปน
หนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไข ใหถูกตองเรียบรอย ภายในเวลา ที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการ
นัน้ เอง หรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย
หมายเหตุ
ประชาชนผูสนใจ สามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรางขอบเขต
ของงานนี้เปน
ลาย-ลักษณอักษรโดยเปดเผยตัว โดยไปรษณียตอบรับ ดวนพิเศษ (EMS)จะถือวันที่ตามประทับตราไปรษณียบนซอง
จดหมายเปนสําคัญ สงที่ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน กลุมงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ถนนศรีจันทร ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน 40000 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0 4322 4037 หรือ ทาง E-mail Address ของ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน stores@kkpho.go.th โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
ตั้งแตวันที่..25....เดือน..พฤษภาคม.....พ.ศ.2555 ถึงวันที่...30.......เดือน....พฤาภาคม......พ.ศ.2555
(ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ
(นายบุญยงค ลนเหลือ) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการพิเศษ
(ลงชื่อ)...............................................กรรมการ
(นางสมศรี พลหลา)
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นายอดุล ปุระเทพ)
นายชางโยธาชํานาญงาน
(ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ
(นางศศลักษณ ทองอินตา) เจาพนักงานพัสดุชํานาญงาน

(ราง)
แผน 1/9
เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่............/2555
การจางเหมากอสรางอาคารพักพยาบาล 24 หอง(12 ครอบครัว)
ที่ โรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 หลัง
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่ ...................................... พ.ศ.2555
-------------------------------------------ดวยจังหวัดขอนแกน ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “จังหวัด” มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมา
กอสรางอาคารพักพยาบาล 24 หอง(12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555(ตอกเสาเข็ม คอร.)(กรณีโรงพยาบาลมี
ระบบบําบัดน้ําเสีย) ที่ โรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนและ
ประมาณการของกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ราคารวมคาเสาเข็ม
และรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ดวยเงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554(เงินบํารุงโรงพยาบาลซําสูง) (จังหวัดขอนแกน จะลงนามสัญญาไดตอเมื่อ
ไดรับอนุมัติใหเปนผูเสนอราคาไดแลวเทานั้น) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้
1.เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
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 = ราคาคางานตอหนวยที่ผูรับจางประมูลไดหรือราคาคางานเปนงวดซึ่งระบุไวในสัญญา
แลวแตกรณี
K = ESCALATION FACTOR ที่หักดวย 4% เมื่อตองเพิ่มคางานหรือบวกเพิ่ม 4%
เมื่อตองเรียกคางานคืน
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

1.1 ไฟฟาของอาคารบรรจบถึงสายเมนจําหนาย แตไมรวมถึงหมอแปลงและระบบไฟฟาภายในบริเวณ
1.2 ประปาของอาคารบรรจบถึงทอเมนจําหนาย แตไมรวมถึงระบบประปาภายในบริเวณ
1.3 ระบบทอหรือระบบสายตาง ๆ ที่ติดหรือฝงอยูในสวนของอาคาร เชน ทอปรับอากาศ
ทอกาซ สายไฟฟาสําหรับเครื่องปรับอากาศ สายลอฟา ฯลฯ
1.4 ทางระบายน้ําของอาคารจนถึงทางระบายน้ําภายนอก
/1.5 สวนประกอบ.....
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1.5 สวนประกอบที่จําเปนสําหรับอาคาร เฉพาะสวนที่ติดกับอาคารโดยตองสรางหรือประกอบพรอม
กับการกอสรางอาคาร 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.คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
2.1 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานกอสรางเดียวกับงานที่
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง
ราชการและไดแจง เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงราคาอยาง
เปนธรรม ตามขอ 1.8
2.4 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือกอสรางอาคารโครงสรางคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไมนอยกวา ๒ ชั้น วงเงินไมนอยกวา 3,900,000.00 บาท(สามลานเกาแสนบาทถวน) ตอสัญญา
ฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน 5 ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ(ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการเสนอ
ราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง พรอมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้น)
อนึ่ง กรณีผูประสงคจะเสนอราคานําเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการรวมคา(Joint Venture) หรือ
กลุมรวมคา (Consortium Agreement) ที่กําหนดสัดสวนของผลงานไมชัดเจนจังหวัดขอนแกนจะคิดสัดสวนของ
ผลงานตามสัดสวนการลงทุนของกิจการรวมคครัา ้งนั้น เวนแตกรณีที่หนังสือรับรองผลงานไดระบุสัดสวนไวโดยชัดเจน
2.6. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรือ่ ง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไขและ
คุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูเ สนอราคา) ไวในขอบเขตของงาน (Terms Of Reference
: TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
/2.1 บุคคลหรือ
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2.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ รายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procument : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.6.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ

3.1 เอกสารสวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1)ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

(2)ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให
ยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี ) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3)ในกรณีผูประสงคจะเสนอราคาเปนผูประสงคจะเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคา
ฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ให
ยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท ออกใหไมเกิน 6 เดือนนับถึงวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(5) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.9(1)
3.2 เอกสารสวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส โดยตองลงนาม
พรอมประทับตรา(ถามี) ตามแบบในขอ 1.4 (จํานวน 3 ชุด)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคา
มอบอํานาจใหบุคคลอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางและสําเนาคูฉบับสัญญาจางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(5) บัญชีรายการกอสราง หรือ ใบแจงปริมาณวัสดุรายการกอสราง
(6) ใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 1.2
(7) หนังสือรับรองของวิศวกรควบคุมงานกอสราง ของบริษัท /หาง พรอมสําเนาใบอนุญาต
เปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงาน ไมต่ํากวาประเภท ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ตาม

พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 (ใหวิศวกรควบคุมงานกอสราง รับรองสําเนาถูกตองดวย) ตามแบบในขอ 1.10

(8) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบแปลนรายการที่เสนอ (รับรองสําเนาถูกตอง)
(9) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่น ตามแบบในขอ 1.9 (2)
/การเสนอราคา....
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4. การเสนอราคา
4.1ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสนี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน รวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงคจะ
เสนอราคาใหชัดเจน โดยไมมีการขูด ลบ หรือแกไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง จะตองลง
ลายมือชื่อของผูประสงคจะเสนอราคาพรอมประทับ(ถตรา
ามี) กํากับไวดวยทุกแหง
4.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
4.3 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 100 วัน นับตั้งแตวันยืนยัน
ราคาสุดทาย โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตน
ไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
4.4 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางให
แลวเสร็จไมเกิน 360 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจาง
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ผูประสงคจะเสนอ
ราคา ควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียดฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคา
ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
4.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จาหนาซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่.........../2555” ยื่นตอคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่................. ............. .............ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสแลว จะไมรับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอ
ราคาแตละรายวา เปนผูประสงคจะเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นหรือ
เปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ตามขอ
1.8 (1) ณ วันประกาศประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือไม พรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตาม
ขอ 3.2
และแจงผูประสงคจะเสนอราคาแตละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวา ผูประสงคจะเสนอราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกสวา มีผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมี
สิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูมีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดขอนแกน จะพิจารณาลงโทษผูประสงค
จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานการคัดเลือกเบื้องตน เพราะเหตุเปนผูประสงคจะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูมีประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะ
เสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือเปนผูประสงคจะเสนอราคาที่ไมผานคุณสมบัติทางดานเทคนิคอาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอหัวหนา
หนวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ
ของหัวหนาหนวยงานที่จัดหาใหถือเปนที่สุด
/หากปรากฏ.......
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หากปรากฏตอคณะกรรมการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสประสบขอขัดของ จนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับ
บุคคลอื่น และเมื่อแกไขขอขัดของแลว จะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไป จากขั้นตอนที่คางอยูภายใน
เวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคา
ภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวากระบวนการเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงาย
หรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และ
กําหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอราคาใหม โดยจะแจงใหผูมีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่
อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ระหวางการประกวด
ราคาฯ เพื่อใหการประกวดราคาฯ เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอทางดานเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองเริ่มตนที่
7,914,๐00.00 บาท(เจ็ดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลว ตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทน ที่ LOG IN แลว จะตองดําเนินการเสนอราคาโดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส จะตองต่ํากวาราคา
สูงสุดในการประกวดราคาฯ
(7) หามผูมีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแลว
จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรง
กับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปนผูชนะราคา ตองรับผิดชอบคาใชจายในการ
ใหบริการเสนอราคาและคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองเสนอราคา ในวันที่.................................................
ตั้งแตเวลา....................น.เปนตนไป ทั้งนี้ จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา
และสถานที่เสนอราคา (บก.๐๐๕) ใหทราบตอไป
5. หลักประกันซอง
ผูประสงคจะเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิค
จํานวน เงิน 390,000.00 บาท (สามแสนเกาหมื่นบาทถวน) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ํา
ประกัน ตั้งแตวันยื่นเอกสารขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา (มีผลตั้งแตวันที่
........................................ถึงวันที่..............................................) รวม................วัน โดยหลักประกันใหใชอยาง
หนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
/5.1 เงินสด........
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5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหกับจังหวัดขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นเอกสารขอเสนอ
ทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ขอ 1.6(1)

5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ ธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามขอนี้ จังหวัดขอนแกนจะคืนใหผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูค้ํา
ประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูมีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดจะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซองไมวากรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ จังหวัดขอนแกนจะพิจารณา
ตัดสินดวยราคารวม
6.2 หากผูประสงคจะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3
หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส ไมถูกตองตามขอ 4
แลว คณะกรรมการประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของ
ผูประสงคจะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอจังหวัดขอนแกนเทานั้น
6.3 จังหวัดขอนแกน สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงคจะเสนอราคาโดยไมมีการผอน
ผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฎชื่อผูประสงคจะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของจังหวัด
ขอนแกน
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงคจะเสนอราคา
รายอื่น

(3) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูประสงคจะเสนอราคา อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
ทั้งหมดในใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดขอนแกนมีสิทธิใหผูประสงคจะเสนอราคา ชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงคจะเสนอราคาได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับราคา
หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสม หรือไมถูกตอง
6.5 จังหวัดขอนแกน ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะ

พิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของจังหวัดขอนแกนเปนเด็ดขาด
/ผูประสงคจะเสนอราคา......
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ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งจังหวัดขอนแกนจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํา การ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัดขอนแกนจะใหผูเสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่
ทําใหเชื่อไดวา ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเสร็จ
สมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได จังหวัดขอนแกนมีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วา
ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น
หรือเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.8 จังหวัดขอนแกนมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาว และจังหวัดขอนแกนจะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน

7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจาง
ตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.5 กับ จังหวัดขอนแกน ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตอง
วางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสได ใหจังหวัดขอนแกนยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแก จังหวัดขอนแกน โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอน
หนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
1.6ในข
(2)อ
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งได
แจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.6 (2)

7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพน
จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง) จะตองนําสําเนา
ใบเสร็จรับเงินคาบริการของผูใหบริการตลาดกลางมาแสดงในวันทําสัญญาจางดวย
8.คาจางและการจายเงิน
จังหวัดขอนแกนจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 8 งวด ตามเอกสารแบงงวดงานงวด
เงิน แนบทายประกาศนี้
การสงมอบงานแตละงวด ใหผูรับจางแนบภาพถายของงานที่กอสรางมาพรอมหนังสือสงมอบงาน
โดยใหผูควบคุมงานกอสรางของทางราชการ และผูอํานวยการโรงพยาบาล
ซําสูง รับรองภาพถายดวย
การสงมอบงานใหแยกสงมอบงานเปนงวด ๆ ตามที่ระบุไวในสัญญา หามมิใหสงมอบงาน
พรอมกันครั้งเดียวหลายงวด หากผูรับจางสงพรอมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับงานเพียงงวด
เดียวกอน
9. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
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10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ
หรือทําสัญญาจางตามแบบดังระบุไวใน ขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงาน
จางดังกลาวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแกนไดรับมอบงานดังกลาว
ซึ่งความชํารุดบกพรอง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความชํารุดบกพรองของผูรับจาง อันเกิดจากการใชวัสดุที่ไม
ถูกตอง หรือทําไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตอง ตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการ
แกไข ใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไม
กระทําการดังกลาว ภายใน 7 วันนับแตวันที่ไดรับแจง เปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไข ใหถูกตอง
เรียบรอย ภายในเวลา ที่ผูวาจางกําหนด ใหผูวาจางมีสิทธิที่จะทําการนั้นเองหรือจางผูอื่นใหทํางานนั้น โดยผูรับ
จางตองเปนผูออกคาใชจาย
11. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
11.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนีได้ มาจาก เงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.255๔ (เงินบํารุงโรงพยาบาลซําสูง)
ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาไดตอเมื่อไดรับอนุมัติใหเปนผูเสนอราคาไดแลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ได
กําหนดไวเปนเงิน 7,914,๐00.00 บาท(เจ็ดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
11.2 เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจ
ตาม
าง
ผลการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และ
สามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเปน
ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน 7 วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ ได

(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมพาณิชยนาวี
11.3 ผูประสงคจะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตอ
จังหวัดขอนแกนแลว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯมิได และเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปนผูมีสิทธิ เสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ขอ 4.7(4) (5) (6) และ(7)

มิฉะนั้น จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานได หากมีพฤติกรรมเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
/11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคา.....
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11.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 จังหวัดขอนแกนจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี) รวมทั้งพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดขอนแกนสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
12. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา ดังระบุ ในขอ 1.7 จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จ ตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแกนไดขยายออกไป โดยจะใชสตู รของทางราชการทีไ่ ดระบุใน ขอ 1.7
13. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อจังหวัดขอนแกนไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสราง
ตามประกาศนี้แลว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมี
และใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช ., ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รับรองใหเขารับราชการไดในอัตราไมต่ํากวารอยละ 5 ของ
แตละสาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้
13.1 ชางกอสราง
13.2 ชางเชื่อมไฟฟา
13.3 ชางติดตั้งและเดินสายไฟฟาภายในอาคาร
13.4 ชางไม (กอสราง)
13.5 ชางทอและสุขภัณฑ
14. การปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฏหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
หมายเหตุ
ผูประสงคจะเสนอราคา หมายถึง ผูขายหรือผูรับจาง ที่เขารับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อ
เปนผูมีสิทธิเสนอราคา
ผูมีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผูประสงคจะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกจากหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให
เปนผูมีสิทธิเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
การนับระยะเวลาค้ําประกันซองตามขอ ๕ ใหหนวยงานที่จัดหาพัสดุนับเปน ๒ ชวงเวลาติดตอกัน คือ
ชวงแรก ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดทาย(วันเสนอราคา) และนับตอเนื่องกันใน
ชวงที่สอง คือ ตั้งแตวันถัดจากวันยืนยันราคาสุดทาย จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา ตัวอยางเชน กําหนดวันยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิค วันที่........................................... กําหนดวันเสนอราคาวันที่ ........................................... และ
กําหนดยืนราคา 10๐ วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย การนับระยะเวลาค้ําประกันซองคือ วันที่................................
จนถึงวันที่ ............................................. และนับตอเนื่องในชวงที่สองใหเริ่มนับตั้งแตวันที่...........................................
จนถึงวันที่................................ (รวม 100 วัน) ดังนั้น ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตั้งแตวันที่......................
จนถึงวันที่ ....................................................
จังหวัดขอนแกน
วันที่.........เดือน................พ.ศ.............

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเลขที่.............../2555 ขอ 1
ตามประกาศจังหวัดขอนแกน ลงวันที่..........................................พ.ศ.2555
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบรูปรายการละเอียด 1 แหง ประกอบดวย
1.แบบอาคารพักพยาบาล 24 หอง(12ครอบครั
แบบเลขที
ว) ่ 9555 (ตอกเข็ม คอร.)
จํานวน 28 แผน
๒.รายการประกอบแบบกอสรางอาคารพักพยาบาล 24 หอง โรงพยาบาลซําสูง จ.ขอนแกน
เอกสารเลขที่ ขก.006/มี.ค./5๕
จํานวน 3 แผน
๓.รายการผลิตภัณฑวัสดุและอุปกรณกอสรางมาตรฐาน เอกสารเลขที่ ก.146/ก.ย./53
จํานวน 1 เลม
๔.งานสถาปตยกรรม เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
จํานวน 1 เลม
๕.มาตรฐานการกอสรางอาคาร พ.ศ.2553
จํานวน 1 เลม
๖.รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕๓
จํานวน ๑ เลม
๗.รายละเอียดขอกําหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้ําประปา เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย./๕๓
จํานวน ๑ เลม
๘.รายละเอียดขอกําหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟาและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
จํานวน ๑ เลม
การเสนอราคาอาคารพักพยาบาล 24 หอง
-ใหเสนอราคารวมคาเสาเข็มคอร. หากดินบริเวณสถานที่กอสรางสามารถรับน้ําหนักไดโดย
นิติบุคคลผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ดานการเจาะสํารวจดิน และมี วิศวกรโยธา คุณวุฒิ วุฒิวิศวกร รับรองผล
การทดสอบดิน เปนหนังสือวา ไมตองตอกเสาเข็ม ผูวาจางจะหักเงินคาเสาเข็มคืนใหแกทางราชการในงวดที่ 1
จํานวนเงิน 6๒,๐๐๐.00 บาท(หกหมื่นสองพันบาทถวน)
-ในการทดสอบการรับน้ําหนักของดิน เปนหนาที่ของผูรับจางดําเนินการ รวมทั้งคาใชจาย
ทั้งหมดในการดําเนินการ
**************************************

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส เลขที่ ………..…/2555
ลงวันที่…………………………………………………………..…….พ.ศ.2555

แบงงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการกอสราง

สิ่งกอสราง
สถานที่กอสราง
ราคาคากอสราง
ระยะเวลากอสราง
การกอสรางแบงเปน

อาคารพักพยาบาล 24 หอง(12 ครอบครัว)
จํานวน 1 หลัง
โรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน
100 %
360 วัน (สามรอยหกสิบวัน)
8 งวด (แปดงวด)

แบบเลขที่ 9555

งวดที่ 1

จํานวนเงิน 12 % (รอยละสิบสองของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางสํานักงานควบคุมการกอสราง และ
1.1 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง (ถามี)
1.2 ปกผัง, ทดสอบดิน
1.3 ทํางานเสาเข็ม (ถามี)
1.4 กอสรางฐานราก
1.5 หลอเสาตอมอ, แผง คสล. ใตอาคาร
1.6 ถมปรับดินภายใตอาคาร
1.7 เดินทองานระบบสุขาภิบาลที่อยูใตพื้นชั้นลาง
1.8 หลอคานคอดิน, พื้น คสล. และหลอบันไดขึ้นชั้นที่ 1
1.9 วาง SLEEVE งานระบบตาง ๆ ที่โครงสรางชั้นที่ 1
1.10 ปูพื้นสําเร็จพรอมหลอ คสล. ทับหนาชั้นที่ 1
1.11 หลอเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 60 วัน)

งวดที่ 2

จํานวนเงิน 11 % (รอยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
2.1 หลอถังเก็บน้ําใตดิน
2.2 วาง SLEEVE งานระบบตาง ๆ ที่โครงสรางชั้นที่ 2
2.3 หลอคาน, พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ 2
2.4 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 2
2.5 ปูพื้นสําเร็จพรอมหลอ คสล. ทับหนา ชั้นที่ 2
2.6 หลอเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ 2
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

/งวดที่ 3……………

-๒งวดที่ 3

จํานวนเงิน 8 % (รอยละแปดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
3.1 วาง SLEEVE งานระบบตาง ๆ ที่โครงสรางชั้นที่ 3
3.2 เดินทอสําหรับรอยสายไฟชั้นที่ 3 (สวนที่ฝงในคอนกรีต)
3.3 หลอคาน, พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ 3
3.4 หลอบันไดขึ้นชั้นที่ 3
3.5 ปูพื้นสําเร็จพรอมหลอ คสล. ทับหนาชั้นที่ 3
3.6 หลอเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 4

จํานวนเงิน 10 % (รอยละสิบของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
4.1 เดินทอสําหรับรอยสายไฟชั้นหลังคา
4.2 หลอคาน, พื้น และกันสาดชั้นหลังคา
4.3 หลอผนัง คสล. ชั้นหลังคา
4.4 ติดตั้งโครงหลังคา, มุงหลังคา และติดตั้งแผนกันความรอนใตหลังคา
4.5 เดินทอระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 1 และงานทอระบบไฟฟาชั้นที่ 1
4.6 กออิฐผนังชั้นที่ 1
4.7 ติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง และชองแสงชัน้ ที่ 1
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 5

จํานวนเงิน 7 % (รอยละเจ็ดของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
5.1 เดินทองานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 2 และงานทอระบบไฟฟาชั้นที่ 2
5.2 กออิฐผนังชั้นที่ 2
5.3 ติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง และชองแสง ชั้นที่ 2
5.4 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1 (ยกเวนสวนที่ตกแตงผิว)
5.5 ติดตั้งฝาเพดานชั้นที่ 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 6

จํานวนเงิน 9 % (รอยละเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
6.1 เดินทองานระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 3 และงานทอระบบไฟฟาชั้นที่ 3
6.2 กออิฐผนังชั้นที่ 3
6.3 ติดตั้งวงกบประตู – หนาตาง และชองแสง ชั้นที่ 3
6.4 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 2, 3 (ยกเวนสวนที่ตกแตงผิว)
6.5 เดินสายไฟฟา ระบบโทรศัพท และสัญญาณแจงเพลิงไหม (ยกเวนอุปกรณ)
ภายในอาคารชั้นที่ 1, 2, 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)
/งวดที่ 7........

-๓งวดที่ 7

จํานวนเงิน 14 % (รอยละสิบสี่ของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
7.1 เดินทอระบบสุขาภิบาล และงานไฟฟาภายในอาคาร สวนที่เหลือ
7.2 ทําบอพัก, รางน้ํา และบอบําบัดปมน้ํา (ถามี)
7.3 ฉาบปูนภายในสวนที่เหลือ
7.4 ฉาบปูนภายนอก
7.5 บุและปูกระเบื้องหองน้ํา ชั้นที่ 1, 2, 3
7.6 เทปูนทรายขัดมัน ชั้นที่ 1, 2, 3
7.7 ติดตั้งผนังสําเร็จรูป
7.8 ติดตั้งบานประตู – หนาตาง
7.9 ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ 1, 2, 3
7.10 ปูหินขัดสําเร็จรูป ชั้นที่ 1, 2, 3
ทั้งหมดแลวเสร็จ
(กําหนดเวลา 40 วัน)

งวดที่ 8 (สุดทาย) จํานวนเงิน 29 % (รอยละยี่สิบเกาของเงินสัญญาจาง)
จายใหเมื่อผูรับจางไดทําการ
8.1 ติดตั้งฝาเพดานสวนที่เหลือ
8.2 ติดตั้งสุขภัณฑ และงานระบบสุขาภิบาล
8.3 ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช และงานระบบไฟฟา
8.4 ติดตั้งงานกระจก
8.5 ตกแตงผิวพื้น
8.6 ทาสี
และไดกอสรางรายการตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ ครบถวน ถูกตองตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ
(กําหนดเวลา 60 วัน)
****************************************

(ราง)

ประกาศจังหวัดขอนแกน
เรื่อง ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
จางเหมากอสรางอาคารพักพยาบาล 24 หอง(12 ครอบครัว)
ที่ โรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 หลัง
ดวยจังหวัดขอนแกน มีความประสงคจะประกวดราคาจางเหมากอสรางอาคารพักพยาบาล
24 หอง(12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555(ตอกเสาเข็ม คอร.)(กรณีโรงพยาบาลมีระบบบําบัดน้ําเสีย) ที่ โรง
พยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนและประมาณการของกองแบบแผน กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพ ราคารวมคาเสาเข็มและรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ดวย
เงินงบคาเสื่อมในระบบหลักประกันสุขภาพถวนหนา จังหวัดขอนแกน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554
(เงินบํารุงโรงพยาบาลซําสูง) ทั้งนี้ จะลงนามสัญญาไดตอเมื่อไดรับอนุมัติใหเปนผูเสนอราคาไดแลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ ได
กําหนดไวเปนเงิน 7,914,000.00 บาท(เจ็ดลานเกาแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
ราคากลางของทางราชการดังกลาว ไมถือวาผูกพันที่ผูยื่นขอเสนอจะตองพิจารณาไปตามนั้น
ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกรองราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมได
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

1.ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน คือกอสราง อาคารโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็ก ไมนอย
กวา ๒ ชั้น วงเงินไมนอยกวา 3,900,000.00 บาท(สามลานเกาแสนบาทถวน)ตอสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไมเกิน 5
ป นับจากวันที่สงมอบงานงวดสุดทายถึงวันประกาศประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และเปนผลงานที่เปน
คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ , หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ง
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแกนเชื่อถือ
(ในกรณีที่ผูเสนอราคาใชผลงานเอกชน ในการเสนอราคา ใหยื่นสําเนาสัญญาจางหรือขอตกลงจาง พรอมทั้งใบแสดง
หลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจางนั้นดวย)
อนึ่ง กรณีผู ประสงคจะเสนอราคานําเสนอผลงานที่เกิดจาก กิจการรวมคา(Joint Venture) หรือกลุมรวม
คา (Consortium Agreement) ที่กําหนดสัดสวนของผลงานไมชัดเจน จังหวัดขอนแกนจะคิดสัดสวนของผลงานตาม
สัดสวนการลงทุนของกิจการรวมคาครั้งนั้น เวนแตกรณีที่หนังสือสัญญากิจการรวมคาไดระบุสัดสวนไวโดยชัดเจน

2.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว
3.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม
ขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคาราย
อื่นที่เขาเสนอราคาใหแกจังหวัดขอนแกน และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือ ไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
/5.ประกาศ......

-25. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและ
วิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
พ.ศ.2554 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ไดกําหนดมาตรการใหหนวยงานของรัฐกําหนดเงื่อนไข
และคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา (ผูเสนอราคา) ไวในขอบเขตของงาน (Terms Of
Reference : TOR) และกําหนดใหคูสัญญาตองปฏิบัติ ดังนี้
5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย ไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัด
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procument : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต ศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
5.3 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดได
ผูประสงคจะเสนอราคาตองซื้อแบบแปลนดวยตนเอง หรือมอบอํานาจเปนหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งปดอากรแสตมป ตามกฏหมาย ในกรณีมอบอํานาจใหผูอื่น เปนผูซื้อ
กําหนดดูสถานที่กอสราง และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่...............................
เวลา ๐๙.๓0 น.-1๐.30 น. ณ สถานที่กอสรางโรงพยาบาลซําสูง จังหวัดขอนแกน
ผูที่ไมมาดูสถานที่กอสรางและรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ตามวันเวลาที่กําหนด
ถือวารับทราบเสมือนหนึ่งไดไปดูสถานที่แลวและจะยกมาเปนขออางเมื่อประสบปญหาอุปสรรคในการทํางานไมได

กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวันที่.................................
ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแกน และ
จะแจงผลการคัดเลือกเบื้องตนใหผูเสนอราคาแตละรายทราบทางไปรษณียตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา(วันเคาะราคา) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วันที่....................................
ระหวางเวลา....................น.ถึงเวลา...................น. ณ..........................................................................................
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
3,000.00 บาท(สามพันบาทถวน) ที่ กลุมงานบริหารทั่วไป(งานพัสดุ) ชั้น 2 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกน ระหวางวันที.……………………………ถึ
่
งวันที…่ ….…...........................
……..หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข
0-4322-1125 , 0-4322-1750 ตอ 131
ในวันเวลาราชการ หรือตรวจสอบขอมูลได
ที่ www.kkpho.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ www.khonkaenpoc.com
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2555

