(ร่าง)
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร
รพ.สิรินธรจังหวัดขอนแก่น ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเออบ้านแดด จังหวัดขอนแก่น
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------ด้วยจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง
(12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จากเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น
9,407,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 จากสานักงบประมาณแล้ว สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหา
ในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) เลขที่ 1/2560
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัด ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้าม
ทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
6. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,500,000 บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติ ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
-2-/..กรณี

-2(2) กรณีทกี่ ิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี
ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง
เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
........................................ .........ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ 3,000 บาท(สามพันบาทถ้วน)
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
และชาระเงินผ่านธนาคาร ในระหว่างวันที่
.............................................ถึงวันที่ ..........................................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์www.sirinthorn.netหรือwww.gprocurement.go.th
หรือ www.khonkaenpoc.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 043 267041-2 ต่อ 108 ใน
วันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียดโปรด
สอบถามมายัง โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ผ่านทางอีเมล์ pazzadu@sirithorn.net ภายใน วันที่
.............................................. โดย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่าน
ทางเว็ปไซต์ www.sirinthorn.net และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...............................................
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2559

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ
ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตู้ ปณ 089 อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์
0-4326-7041 – 2 โทรสาร 0-4326-7173 เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
www.khonkaenpoc.com และwww.sirinthorn.net หรือ อีเมล pazzadu@sirinthorn.net
สาธารณชนต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย
ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2559

(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ 1/2560
การจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง( 12 ครอบครัว)
เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร
รพ.สิรินธรจังหวัดขอนแก่น ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศ จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชัน้
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตาบลโนนสมบูรณ์ อาเภอ
บ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น จานวน 1 หลัง โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.๑.1 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(ครอบครัว) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่ 9555
จานวน 1 ชุด
1.1.2 รายการประกอบก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555
เอกสารเลขที่ ข.150 / มิ.ย. /59
จานวน 9 แผ่น
1.1.3 รายการประกอบแบบ การแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED
เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58
จานวน 4 แผ่น
1.1.4 รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
เอกสารเลขที่ ขก.354/ส.ค./55
จานวน 6 แผ่น
1.1.5 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก
เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53
จานวน 3 แผ่น
1.1.6 กาหนดงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง
เอกสารเลขที่ 247/ก.ย./57
จานวน 3 แผ่น
1.1.7 มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
จานวน ๑ เล่ม
1.1.8 รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓
จานวน ๑ เล่ม
1.1.9 งานวิศวกรรมโครงสร้าง จานวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
(1) ข้อกาหนดและรายละเอียดการทาเสาเข็มเจาะระบบแห้ง (DRY PROCESS)
เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53
(2) ข้อกาหนดและรายละเอียด การทาเสาเข็มเจาะระบบเปียก
(WET PROCESS) เอกสารเลขที่ ก.141/ก.ย./53
1.1.10 งานสถาปัตยกรรม จานวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
(๑) รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
(๒) รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕3

๒
1.1.11 งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จานวน ๑ เล่ม ประกอบด้วย
(๑) รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้าประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย.๕๓
(๒) รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะถังบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
1.1.12 งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
จานวน ๑ เล่ม
รายละเอียดข้อกาหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง (แบบปรับราคาได้)
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๑.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
๑.8 รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ. (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้
เท่าเทียมกันและเพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง
2.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
2.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์รว่ มกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา อย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.6
2.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคา
และห้ามทาสัญญา ตามแบบที่ กวพ.กาหนด

๓
2.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,500,000 บาท(สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัด
เชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรที่กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเห็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
2.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี)
สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง

๔
(3) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (1) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File(Portable
Document Format)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอานาจ
ให้บุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคาในการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ แทน
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ 5
(3) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างและสาเนาสัญญาจ้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(4) บัญชีรายการก่อสร้าง(หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์
ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.7 (2)โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File(Portable
Document Format)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผู้เสนอราคา โดยไม่ต้อง
แนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคา
รวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิด
ราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 360 วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทางาน
๔.4 ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
4.5 ผู้เสนอราคา จะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ................................................... ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด

๕
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตาม
ข้อ 1.6(1) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ เชื่อได้ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และจังหวัดขอนแก่น จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและ
มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
4.7 ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กาหนด
(4) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 456,295 บาท
(สี่แสนห้าหมื่นหกพันสองร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)
5.1 หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง
ระบุในข้อ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคา
ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทาการของทางราชการ
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผู้เสนอราคานาเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา จะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้อง ในวันที่
………………………………………… ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ตามแบบตัวอย่างหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ(หลักประกัน
การเสนอราคา) กาหนดให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา เป็นผู้วางหลักประกันการเสนอราคา ดังนั้น กรณีที่ผู้เสนอราคา
ที่เสนอราคาในรูปแบบ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารใน
ประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้องวาง
หลักประกันการเสนอราคา ในนามกิจการร่วมค้า เท่านั้น
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เสนอราคา ซึ่งต้อง
วางหลักประกันการเสนอราคา ในนามนิติบุคคลรายใดรายหนึ่งตามที่สัญญาร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้าเสนอ
ราคากับทางราชการ
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ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน(กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวง
พาณิชย์)
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ จังหวัด จะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ 3 ลาดับ
แรก จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม
6.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือ
ผิดหลงเพียงเล็กน้อย
หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่
สาระสาคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัด เท่านัน้
6.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัด
(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดใน
การเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัด มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 จังหวัด ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัด เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัด จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้ง
งาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการยื่นข้อเสนอราคา
กระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุด
เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือจังหวัดจะให้ผู้เสนอ
ราคารายนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดาเนินงานตามประกวดราคาจ้าง
อิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา
ของผู้เสนอราคารายนั้น
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6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกเป็นผู้เสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6
จังหวัด มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกรายดังกล่าวออก และจังหวัด จะพิจารณา
ลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้
ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกล่าวได้
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ
๑.3 กับจังหวัดขอนแก่นภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็น
จานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ จังหวัดขอนแก่นยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่จังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญา หรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.4 (๒)
7.4 หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุ ในข้อ ๑.4 (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าจ้าง แบ่งออกเป็น 8 งวด ดังนี้
งวดที่ 1
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 12 % (ร้อยละสิบสอง) ของค่าจ้าง
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างสานักงานควบคุมการก่อสร้าง ตามรายละเอียดมาตรฐานการ
ก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2535 หน้าที่ 8 ข้อ 1.5.9 และ
1.1 ประกาศก่อสร้าง (จัดทาป้ายโครงการ)
1.2 ถมดินปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางก่อสร้าง(ถ้ามี)
1.3 ปักผัง,ทดสอบดิน,ส่งผลการทดสอบดิน
1.4 ทางานเสาเข็ม
1.4.1 ส่งรายงานการทาเสาเข็มเจาะ
1.4.2 ส่งทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม และส่งรายงานการทดสอบ
1.4.3 ทดสอบการรับน้าหนักบรรทุกของเสาเข็ม และส่งรายงานการทดสอบ
1.5 ก่อสร้างฐานราก

๘
1.6 หล่อเสาตอม่อ,แผง คสล.ใต้อาคาร
1.7 ถมปรับดินภายใต้อาคาร
1.8 เดินท่อระบบสุขาภิบาลที่อยู่ใต้พื้นชั้นล่าง
1.9 หล่อคานคอดิน,พื้น คสล.และหล่อบันไดขึ้นชั้นที่ 1
1.10 วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ 1
1.11 ปูพื้นสาเร็จรูปพร้อมหล่อ คสล.ทับหน้าชั้นที่ 1
1.12 หล่อเสาและผนัง คสล. ชั้นที่ 1
1.13 ส่งผลการทดสอบแรงดึงเหล็กเสริมคอนกรีต
1.14 ส่งผลการทดสอบคอนกรีตแท่งตัวอย่าง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา 60 วัน)
การส่งมอบงานงวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานที่ก่อสร้าง มาพร้อม
หนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน 2 ชุด
งวดที่ 2
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 11 % (ร้อยละสิบเอ็ด) ของค่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
2.1 หล่อถังเก็บน้าใต้ดิน(ยกเว้นฝาปิด)
2.2 วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ 2
2.3 หล่อคาน,พื้น และกันสาด คสล.ชั้นที่ 2
2.4 หล่อบันได้ขึ้นชั้นที่ 2
2.5 ปูพื้นสาเร็จรูปพร้อมหล่อ คสล.ทับหน้า ชั้นที่ 2
2.6 หล่อเสาและผนัง คสล.ชั้นที่ 2
2.7 ส่งผลการทดสอบคอนกรีตแท่งตัวอย่าง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา 40 วัน)
การส่งมอบงานงวดที่ 2 ผู้รับจ้างต้องแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานที่ก่อสร้าง มาพร้อม
หนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน 2 ชุด
งวดที่ 3
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 8 % (ร้อยละแปด) ของค่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
3.1 วาง SLEEVE งานระบบต่าง ๆ ที่โครงสร้างชั้นที่ 3
3.2 เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟชั้นที่ 3 (ส่วนที่ฝังในคอนกรีต)
3.3 หล่อคาน,พื้น และกันสาด คสล. ชั้นที่ 3
3.4 หล่อบันได้ขึ้นชั้นที่ 3
3.5 ปูพื้นสาเร็จพร้อมหล่อ คสล. ทับหน้าชั้นที่ 3
3.6 หล่อเสาและผนัง คสล.ชั้นที่ 3
3.7 ส่งผลการทดสอบคอนกรีตแท่งตัวอย่าง
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา 40 วัน)
การส่งมอบงานงวดที่ 3 ผู้รับจ้างต้องแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานที่ก่อสร้าง มาพร้อม
หนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน 2 ชุด

๙
งวดที่ 4

เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 10 % (ร้อยละสิบ) ของค่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
4.1 เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟชั้นหลังคา
4.2 หล่อคาน,พื้น และกันสาดชั้นหลังคา
4.3 หล่อผนัง คสล. ชั้นหลังคา
4.4 ติดตั้งโครงหลังคา,มุงหลังคา และทาระบบกันซึมและกันความร้อนเซรามิคโค๊ตติ้ง
ที่ชั้นหลังคา
4.5 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 1 และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ 1
4.6 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1,2
4.7 ส่งผลการทดสอบคอนกรีตแท่งตัวอย่าง
4.8 ส่งหนังสือรับรองเหล็กโครงหลังคา(หนังสือ มอก.)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา 40 วัน)
การส่งมอบงานงวดที่ 4 ผู้รับจ้างต้องแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานที่ก่อสร้าง มาพร้อม
หนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน 2 ชุด
งวดที่ 5
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 7 % (ร้อยละเจ็ด) ของค่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
5.1 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 2 และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ 2
5.2 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 3
5.3 ฉาบปูนภายในอาคารชั้นที่ 1,2,3 (ยกเว้นส่วนที่ตกแต่งผิว)
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา 40 วัน)
การส่งมอบงานงวดที่ 5 ผู้รับจ้างต้องแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานที่ก่อสร้าง มาพร้อม
หนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน 2 ชุด
งวดที่ 6
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 9 % (ร้อยละเก้า) ของค่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
6.1 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายในอาคารชั้นที่ 3 และงานท่อระบบไฟฟ้าชั้นที่ 3
6.2 ฉาบปูนภายนอกทั้งหมด
6.3 เดินสายไฟ ระบบโทรศัพท์ และสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้(ยกเว้นอุปกรณ์) ภายในอาคาร
ชั้นที่ 1,2,3
6.4 ติดตั้งฝ้าเพดาน ชั้นที่ 3
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา 40 วัน)
การส่งมอบงานงวดที่ 6 ผู้รับจ้างต้องแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานที่ก่อสร้าง มาพร้อม
หนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน 2 ชุด
งวดที่ 7
เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 14 % (ร้อยละสิบสี่) ของค่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
7.1 เดินท่อระบบสุขภิบาล และงานไฟฟ้าภายในอาคาร ส่วนที่เหลือ
7.2 ทาบ่อพัก,รางน้า

๑๐
7.3 ฉาบปูนภายในส่วนที่เหลือ
7.4 ติดตั้งวงกบประตู + หน้าต่าง ทั้งหมด
7.5 บุและปูกระเบื้องห้องน้า ชั้นที่ 1,2,3
7.6 ปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ 1,2,3 (ส่วนที่เหลือทั้งหมด)
7.7 ติดตั้งบานประตู – หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
7.8 ติดตั้งลูกกรงและราวบันได ชั้นที่ 1,2,3
7.9 ปูหินขัดสาเร็จรูป ชั้นที่ 1,2,3
7.10 ติดตัง้ ฝ้าเพดาน ชั้นที่ 1,2
7.11 ติดตัง้ ระบบเครื่องสูบน้าดีพร้อมอุปกรณ์ควบคุม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
(กาหนดเวลา 40 วัน)
การส่งมอบงานงวดที่ 7 ผู้รับจ้างต้องแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานที่ก่อสร้าง มาพร้อม
หนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน 2 ชุด
งวดที่ 8 (สุดท้าย) เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 29 % (ร้อยละยี่สิบเก้า) ของค่าจ้าง
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
8.1 ติดตั้งสุขภัณฑ์ และงานระบบสุขาภิบาล
8.2 ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทย์ และงานระบบไฟฟ้า
8.3 ติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
8.4 ติดตั้งระบบโทรศัพท์
8.5 ติดตัง้ งานกระจก
8.6 ตกแต่งผิวพื้น
8.7 ทาสี ,ส่งหนังสือรับรองคุณภาพสี ตามรายงานประกอบแบบ
8.8 ทาระบบกันซึมและระบบกันความร้อนเซรามิคโค๊ตติ้งที่พื้นในส่วนที่กาหนดในรายการ
ประกอบแบบ และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและ
สัญญาทุกประการ
(กาหนดเวลา 60 วัน)
การส่งมอบงานงวดที่ 8 (สุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานที่ก่อสร้าง มา
พร้อมหนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน 2 ชุด
การส่งมอบงานให้แยกส่งมอบงานเป็นงวด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ห้ามมิให้ส่งมอบงาน
พร้อมกันครั้งเดียวหลายงวด หากผู้รับจ้างส่งพร้อมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับเพียงงวด
เดียวก่อน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง (แบบปรับราคาได้) ข้อ ๑7 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุด
หนึ่งศูนย์) ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๑๑
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.3 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน้ ภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑1.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจาปี พ.ศ. ๒๕60
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
การลงนามในสัญญาจะกระทาได้ ต่อเมื่อจังหวัด ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
ประจาปี พ.ศ. 2560 และสานักงบประมาณเห็นชอบความเหมาะสมของราคา แล้วเท่านั้น และกรณีไม่ได้
รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕60 จากสานักงบประมาณเพื่อการจัดหาดังกล่าวจังหวัด
สามารถยกเลิกการจัดหาได้
ราคากลางของงานก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง( 12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555 เป็น
อาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร ที่ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตาบล
โนนสมบูรณ์ อาเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็น
เงินทั้งสิ้น 9,407,000 บาท (เก้าล้านสี่แสนเจ็ดพันบาทถ้วน)
๑1.๒ เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง
และได้ตกลงจ้างตามที่ได้
ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์ แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่ง หรือนาสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และ
สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้าง จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รบั จ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่
เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑1.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกาหนดในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบของทางราชการ
๑1.4 จังหวัด สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑2.

การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

๑๒
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.5 จะนามาใช้ในกรณี
ที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการ
คานวณตามข้อ ๑.5
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัด ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตร หมวดที่ 1 งานอาคาร
K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
๑3. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตาม
ประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้
ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสานักงานคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
หรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้.
๑3.๑ ช่างไฟฟ้า
๑3.๒ ช่างก่อสร้าง
13.3 ช่างเครื่องกล
13.4 ช่างสุขาภิบาล
๑4. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง
ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
จังหวัดขอนแก่น

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ
ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ประทับตรา เป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง ผู้อานวยการ
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ตู้ ปณ 089 อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 04326-7041 – 2 โทรสาร 0-4326-7173 เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และ
www.khonkaenpoc.com และwww.sirinthorn.net หรือทางอีเมล์ ชื่อ pazzadu@sirinthorn.net
สาธารณชนต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย
ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2559 ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ2559

๑๓
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560 ข้อ 1
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่..............พฤศจิกายน พ.ศ.2559
1. อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่ 9555
จานวน 28 แผ่น
2. รายการประกอบก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) แบบเลขที่ 9555
เอกสารเลขที่ ข.150 / มิ.ย. /59
จานวน 9 แผ่น
3. รายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว)
เอกสารเลขที่ ขก.354/ส.ค./55
จานวน 6 แผ่น
4. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๕๓
จานวน ๑ เล่ม
5. รายการผลิตภัณฑ์วัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างมาตรฐาน เอกสารเลขที่ ก.๑๔๖/ก.ย./๕๓
จานวน 1 เล่ม
6. งานสถาปัตยกรรม จานวน 1 เล่ม ประกอบด้วย
- รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้ง ประตู – หน้าต่างอลูมิเนียม
เอกสารเลขที่ ก.๑๔๗/ก.ย./๕๓
-รายละเอียดการทาสีอาคาร เอกสารเลขที่ ก.๑๔๘/ก.ย./๕3
7. มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53 จานวน 3 แผ่น
8. เอกสารข้อกาหนดและรายละเอียดการทาเสาเข็มแบบเจาะแห้ง(Dry Process)
เอกสารเลขที่ ก.140/ก.ย./53
9. งานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จานวน ๑ เล่ม ประกอบด้วย
- รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้าประปา
เอกสารเลขที่ ก.๑๕๔/ก.ย.๕๓
- รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะถังบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพ
(BIOLOGICAL TREATMENT TANK) เอกสารเลขที่ ก.๑๓๙/ก.ย./๕๓
10. งานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร
จานวน ๑ เล่ม
รายละเอียดข้อกาหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสารเอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
11. รายการประกอบแบบ การแก้ไขหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (FL) เป็นหลอดไฟชนิด LED
เอกสารเลขที่ ก.53/มิ.ย./58
จานวน 4 แผ่น
12. รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ(Bill of Quantities) จานวน 14 แผ่น
13. การเสนอราคา ให้ผู้รับจ้างเสนอราคาค่าก่อสร้างฐานรากชนิด เสาเข็มเจาะ รายละเอียดตาม
เอกสาร เลขที่ ข.150/มิ.ย./59
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑๔

