ร่างขอบเขตของงาน
(Terms of Reference : TOR)
การจ้างออกแบบตกแต่งภายในอาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ)
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind)
.......................................
๑. ความเป็นมา
จังหวัดขอนแก่น โดยสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ได้รับจัดสรรเงินโอนกองทุน
เพื่อบริหารสานักงานประกันสังคมจังหวัด ประจาปี ๒๕๕๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็น
เลิศด้วยการบริหารอย่างมืออาชีพ หมวดงบลงทุน เพื่อเป็นค่าปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสานักงานประกันสังคม
จังหวัดขอนแก่น เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ ๑,๘๘๘ ตารางเมตร เพื่อที่สานักงานฯ จะได้ดาเนินการก่อสร้าง
ปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารฯ ตามแบบรูปรายการที่กาหนดต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อปรับปรุงพื้นที่อาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ในการรองรับผู้มาติดต่อ
ราชการที่มีจานวนมาก
๒.๒ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้มาใช้บริการ
๒.๓ เพื่อดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างตกแต่งภายในอาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัด
ขอนแก่นเป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๓.๒ ผู้เสนองานต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นสัญญาเดียวกันที่มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย ถึงวัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือได้ โดยต้องมีหนังสือรับรองผลงานจากหน่วยงานนั้น ๆ
แนบมาในวันยื่นซองเสนองานจ้างฯ
อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้ผู้
ร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมซองประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมที่ยื่นเสนอราคาได้
๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทางราชการ และได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งนิติบุคคลหรือบุคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

/๓.๔

ผู้เสนอ...

-๒๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างหรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
ได้กาหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็น
คู่สัญญา (ผู้เสนอราคา) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
๓.๖.๑ ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนสาระสาคัญ
๓.๖.๒ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูล
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๖.๓ ต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ง
มีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้
๓.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับจังหวัดแล้ว
จะเอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้
ว่าจ้างมิได้ หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่า มีการกระทาดังกล่าว จังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิดาเนินการ
บอกเลิกสัญญาทันที
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
งานปรับปรุงตกแต่งภายในอาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ) ตาม
แบบแปลน เลขที่ ๑/๒๕๕๗ ซึ่งประกอบด้วยงาน ดังนี้
๔.๑ งานด้านสถาปัตยกรรม โดยผู้รับจ้างจะต้องดาเนินงาน ดังนี้
๔.๑.๑ งานรื้อถอน อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
ได้ย้ายมาทาการชั่วคราว บริเวณชั้น ๑ อาคารศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ฝั่งทิศตะวันตกให้เรียบร้อย พร้อมทั้ง
ทาความสะอาดให้อยู่ในสภาพคงเดิม หากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบ และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ กับทางจังหวัดขอนแก่นได้
ทัง้ นีก้ ารดาเนินการรือ้ ถอนจะต้องดาเนินการหลังจากทีผ่ ูร้ ับจ้างได้ดาเนินการ
ปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ) เสร็จเรียบร้อยก่อน
๔.๑.๒ งานพื้น
- งานตกแต่งผิวพื้นเดิม กรุไวนิลฟลอร์ตามรูปแบบรายการ บริเวณภายในอาคาร
ส่วนที่ ๑ (ชั้น ๑) และ ส่วนที่ ๒ (ชั้น ๒)

/๔.๑.๓ งานผนัง...

-๓๔.๑.๓ งานผนัง
- งานทาความสะอาดผนังเดิมทั้งหมด พร้อมทั้งทาสีภายในและภายนอกใหม่
- งานตกแต่งผิวผนัง ตามรูปแบบรายการ บริเวณห้องทางานภายในอาคาร
ส่วนที่ ๑ (ชั้น ๑) และ ส่วนที่ ๒ (ชั้น ๒)
๔.๑.๔ งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง
- ผู้เสนอราคาต้องดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์ ครบชุด พร้อมทั้งติดตั้งให้ครบถ้วน
ตามรูปแบบรายการทีก่ าหนด
๔.๑.๕ งานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ประกอบภายในสานักงาน ทั้งส่วนที่ ๑ (ชั้น ๑) และ
ส่วนที่ ๒(ชั้น ๒)
งานเฟอร์นิเจอร์ประกอบภายในสานักงานส่วนที่ ๑ (ชั้น๑) ให้ประกอบตามรูปแบบแปลน
ที่กาหนดในแบบ ให้ครบถ้วน โดยแยกส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้
- เคาน์เตอร์ทางานเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการปิดผิว ท๊อปหน้าเคาน์เตอร์
ผิวโดยรอบด้วยลามิเนต สีและรุ่น ตามแบบกาหนด พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ รางเลื่อน ถาดรองวาง
อุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ติดตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบกาหนด
- ตู้และชั้นวางของด้านหลังเคาน์เตอร์ทางานเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ
ปิดผิวโดยรอบด้วยลามิเนต สีและรุ่น ตามแบบกาหนด พร้อมทั้งติดตั้งบานเปิดแบบยก และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ให้ติดตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบกาหนด
- โต๊ะและจุดบริการประชาชน ชุดพักคอย ผู้รับจ้างต้องดาเนินการติดตั้งให้ตรง
กับพื้นที่ตามแบบกาหนดปิดผิวโต๊ะโดยรอบด้วยลามิเนต สีและรุ่น ตามแบบกาหนด
- เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ ปิดผิวโดยรอบด้วย
ลามิเนต
สีและรุ่น ตามแบบกาหนด พร้อมทั้งติดตั้งตามแบบ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยดูจากรูปแบบแปลน
- เคาน์เตอร์ทางานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ ปิดผิว ท๊อป
ผิวหน้าเคาน์เตอร์ ผิวโดยรอบด้วยลามิเนต สีและรุ่น ตามแบบกาหนด พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ รางเลื่อน
ถาดรองวางอุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ติดตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบกาหนด
งานเฟอร์นิเจอร์ประกอบภายในสานักงานส่วนที่ ๒ (ชั้น๒) ให้ประกอบตามรูปแบบแปลน
ที่กาหนดในแบบ ให้ครบถ้วน โดยแยกส่วนประกอบของเฟอร์นิเจอร์ ดังนี้
- เคาน์เตอร์ทางานเจ้าหน้าที่ ผู้ รับจ้างต้องดาเนินการปิดผิว ท๊อปผิวหน้า
เคาน์เตอร์ ผิวโดยรอบด้วยลามิเนต สีและรุ่น ตามแบบกาหนด พร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ รางเลื่อน
ถาดรองวางอุปกรณ์ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ติดตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบกาหนด
- ตู้และชั้นวางของด้านหลังเคาน์เตอร์ทางานเจ้าหน้าที่ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ
ปิดผิวโดยรอบด้วยลามิเนต สีและรุ่น ตามแบบกาหนด พร้อมทั้งติดตั้งบานเปิดแบบยก และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ
ให้ติดตั้งให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามแบบกาหนด
- โต๊ะผู้บริหาร
, โต๊ะประชุม ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ ติดตั้งให้ตรงกับพื้นที่ตามแบบ
กาหนดปิดผิวโต๊ะโดยรอบด้วยลามิเนต สีและรุ่น ตามแบบกาหนด

/๔.๑.๖ งาน...

-๔๔.๑.๖ งานครุภัณฑ์ลอยตัว
- เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการการปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสานักงานประกันสังคม
จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ) แล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างเคลื่อนย้าย ครุภัณฑ์ลอยตัว ติดตั้งตามแบบที่กาหนด
(อ้างอิงตามแบบกาหนด)
๔.๑.๗ งานติดตั้งป้ายชื่อสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
- ให้ผู้รับจ้างดาเนินการติดตั้งตามตาแหน่ง ดังต่อไปนี้
จุดที่ ๑. ติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารส่วนบนสุด ทาจากแผ่นเหล็ก
ZINC พับขึ้น
รูปหนา ๒ นิ้ว สูง ๑.๐๐ เมตร ฉลุเป็นตัว ทั้งภาษาไทย (สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น) ส่วน
ภาษาอังกฤษ (SOCIAL SECURITY OFFICE) พับขึ้นรูปหนา ๑ นิ้ว สูง ๐.๕๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด
จุดที่ ๒. และจุดที่ ๓. ติดตั้งบริเวณด้านข้างอาคารทั้ง ๒ ด้าน ทาจากแผ่นเหล็ก
ZINC พับขึ้นรูปหนา ๒ นิ้ว สูง ๑.๐๐ เมตร ฉลุเป็นตัว ทั้งภาษาไทย (สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น)
ส่วนภาษาอังกฤษ ( SOCIAL SECURITY OFFICE) พับขึ้นรูปหนา ๑ นิ้ว สูง ๐.๔๕ เมตร และ ( khon kaen
provincial) สูง ๐.๓๘ เมตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งครบชุด (อ้างอิงจากแบบแผ่นที่ Front Elevation ๑, และ
แผ่นที่ Side Elevation ๓)
๔.๒ งานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ส่วนที่ ๑ (ชั้น ๑) และส่วนที่ ๒ (ชั้น ๒)
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ ติดตั้งตามจุดที่กาหนดตามแบบ พร้อมทั้งทดสอบระบบและส่งมอบคู่มือ
ให้กับทางหน่วยงาน
๔.๓ งานติดตั้งระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง และอุปกรณ์ประกอบในส่วนที่ ๑(ชั้น๑) และส่วนที่ ๒(ชั้น ๒)
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ ติดตั้งตามจุดที่กาหนดตามแบบ พร้อมทั้งทดสอบระบบก่อนการส่งมอบ
พื้นที่ให้กับหน่วยงาน
๔.๔ งานระบบประปา-สุขาภิบาล
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ ติดตั้งสุขภัณฑ์ประกอบภายในห้องน้าชั้น ๑ และห้องน้าชั้น ๒
(ห้องผู้บริหาร) พร้อมทั้งทดสอบระบบก่อนการส่งมอบพื้นที่ให้กับหน่วยงาน
๔.๕ งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ ติดตั้งพร้อมเดินสายไฟเพื่อติดตั้งกล้องวงจรปิดจานวน ๑๒ จุด ทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร โดยตาแหน่งการติดตั้งให้ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนการดาเนินการ
ติดตั้ง
๔.๖ งานปรับปรุงเครือข่ายภายในสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
- ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ ปรับปรุงเครือข่ายภายในสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
ตามข้อกาหนด (อ้างอิงตามเอกสารแนบท้ายประกวดราคา)
๕. ระยะเวลาดาเนินการ และส่งมอบงาน
ดาเนินโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น(ส่วนที่เหลือ)
ให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๐๕ วัน (หนึ่งร้อยห้าวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
จังหวัดให้เริ่มทางานโดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๕ งวด ดังนี้
/๕.๑ งวดที่...

-๕๕.๑ งวดที่ ๑ จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานตบแต่งภายในส่วนที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานพื้นผิวกรุไวนิลฟลอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กาหนดเวลา ๓๐ วัน)
๕.๒ งวดที่ ๒ จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานตบแต่งภายในส่วนที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานพื้นผิวกรุไวนิลฟลอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กาหนดเวลา ๓๐ วัน)
๕.๓ งวดที่ ๓ จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานเดินท่อร้อยสายระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมทดสอบ
ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กาหนดเวลา ๑๕ วัน)
๕.๔ งวดที่ ๔ จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานทาความสะอาดผิวผนังเดิมและทาสีรองพื้น
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานระบบประปา – สุขาภิบาล
- งานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กาหนดเวลา ๑๕ วัน)
๕.๕ งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานทาสีทับหน้า
- งานติดตั้งชื่อสานักงาน
- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- งานติดตั้งระบบเครือข่ายภายในสานักงานฯ
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า
- ทดสอบระบบประปา – สุขาภิบาล
- ทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- ส่งมอบคู่มือการใช้สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
รูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ รวมทัง้ ทาสถานทีก่ ่อสร้างให้
สะอาดเรียบร้อย
(กาหนดเวลา ๑๕ วัน)
การส่งมอบงานแต่ละงวดให้ผู้รับจ้างแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานจ้างมาพร้อมหนังสือ
ส่งมอบงานโดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน ๒ ชุด
/๖. วงเงิน...

-

๖-

๖. วงเงินในการจัดจ้าง
กาหนดราคากลางงานปรับปรุงสานักงานฯ เป็นเงิน ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) ราคาดังกล่าวได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ๆ แล้ว
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไป
ตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคานวณราคางานเอง จะนาราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
๗. ราคาขายแบบรูปหรือรายการละเอียด
ราคาขายแบบรูปหรือรายการละเอียดของงานจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสานักงาน
ประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น กาหนดขายในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยสามารถขอซื้อ
เอกสารประกวดราคาจ้าง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชาระเงินผ่าน
ธนาคารกรุงไทย จากัด สาขามะลิวัลย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๗๓๔๑๑๑๑๑๗ ในระหว่างวันที่....................
ถึงวันที.่ ............................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภาย
หลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
หมายเหตุ
สาธารณชนผู้สนใจสามารถเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของ
งานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ - นามสกุลจริง และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ให้ชัดเจนได้ตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โดย
๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) จะถือวันที่ตามประทับตราไปรษณีย์บนซองจดหมาย
เป็นสาคัญ ส่งที่สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒. โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๙๖๒๗
๓. e-mail : khonkaen@sso.go.th
ลงชื่อ.....................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวจงกล เหมือนโพธิ์)
นักวิชาการแรงงานชานาญการพิเศษ
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(นางพิมพ์นิภา ศรีมันตะ)
เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
ลงชื่อ.....................................................กรรมการ
(นางสาวพรทิวา บุญมีศรี)
พนักงานสถาปนิก

ร่าง
ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสานักงานประกันสังคม
จังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
--------------------------------------ด้วยจังหวัด
ขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภาพลักษณ์อาคาร
สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ) เป็นอาคาร ๒ ชั้น พื้นที่ ๑,๘๘๘ ตารางเมตร
ตามแบบเลขที่ ๑/๒๕๕๗ ด้วยเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม ประจาปี ๒๕๕๗ (เงินกันเหลื่อมปี)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) ราคากลางในการประกวดราคาจ้างฯ ครั้งนี้ เป็นเงิน
๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ ยื่นข้อ เสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น
ผู้ยื่นข้อ เสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคางานเอง จะนาราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ต้องป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าโดยประกวดราคา
ง
อิเล็กทรอนิกส์
๒. ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๔. ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด
ขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๕. ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับจังหวัดแล้ว
จะเอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างมิได้ หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่า มีการกระทาดังกล่าว จังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิ
ดาเนินการบอกเลิกสัญญาทันที
๖. ต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่ประกวดราคาจ้างครั้งนี้ และเป็นสัญญา
เดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท ( หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน ) และเป็นผลงานย้อนหลังไม่เกิน
๕ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ (ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชนในการเสนอราคา ให้ยื่นสาเนา
สัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชาระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้น)
อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้าทีไ่ ม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
/ประกวด...

-๒ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้ผู้
ร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมซองประกวดราคากิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมที่ยื่นเสนอราคาได้
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ผู้ค้าต้องยื่น “แบบแสดงการลงทะเบียน” พร้อมเอกสารต่าง ๆ
๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไป
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นข้อเสนอราคาและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่....................................... ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจ
สามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท
(สองพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชาระเงินผ่านทางธนาคารกรุงไทย
จากัด สาขามะลิวัลย์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๑๗๓๔๑๑๑๑๑๗ ในระหว่างวันที่ .................................ถึงวันที่
................................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภาย
หลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
หรือ
www.khonkaenpoc.com หรือ www.sso.go.th/khonkaen/ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข
๐ – ๔๓๒๔ ๕๓๒๘, ๐ ๔๓๒๓ ๘๒๗๑ ต่อ ๑๐๘ ในวัน เวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด โปรด
สอบถามมายังสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น ผ่านทางอีเมลล์ khonkaen@sso.go.th
ภายในวันที่
..................................... โดยสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.sso.go.th/khonkaen/ และ www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่

พฤศจิกายน

พ.ศ. ๒๕๕๙

(นางสาวทัศนีย์ สิทธิวงศ์)
ประกันสังคมจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

fil: dektopI/ปรับปรุง (ส่วนที่เหลือ)

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ
ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ประทับตราเป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง ประกันสังคม
จังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๕๓๒๘ ต่อ ๑๐๘
โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๙๖๒๗ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.khonkaenpoc.com หรือ
www.sso.go.th/khonkaen/ หรือ อีเมลล์ khonkaen@sso.go.th
สาธารณชนต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ร่าง
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เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑ / ๒๕๕๙
การจ้างงานปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
----------------------------------------จังหวัด ขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุง
ภาพลักษณ์อาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น (ส่วนที่เหลือ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบแปลน เลขที่ ๐๑/๒๕๕๗ และประมาณการราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายละเอียด
(๑) แบบเลขที่ ๑/๒๕๕๗ (ส่วนที่เหลือ) จานวน ๑๑๔ แผ่น
(๒) ข้อกาหนดทางเทคนิคการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในสานักงานประกันสังคมจังหวัด
ขอนแก่น
๑.๒ แบบใบเสนอที่กาหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔
แบบสัญญาจ้าง
๑.๕
แบบหนังสือค้าประกัน
( ๑ ) หลักประกันการเสนอราคา
( ๒ ) หลักประกันสัญญา
๑.๖ สูตรการปรับราคา (สูตรค่า k)
๑.๗ บทนิยาม
( ๑ ) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
( ๒ ) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๘ แบบบัญชีเอกสาร
( ๑ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
( ๒ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๙ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าโดยประกวดราคาอิ
ง
เล็กทรอนิกส์
๒.๒ ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของ ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัด
ขอนแก่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
/๒.๕ ผู้ประสงค์...

หน้า ๒
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๒.๕ ผู้เสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับจังหวัดแล้วจะเอางาน
ทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
มิได้ หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่ามีการกระทาดังกล่าว จังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิดาเนินการบอกเลิก
สัญญาทันที
๒.๖ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานประเภทเดียวกัน กับงานที่ ประกวดราคาจ้าง
ครั้งนี้ และเป็นสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน ) และเป็น
ผลงานย้อนหลัง ไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และเป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดเชื่อถือ
อนึ่ง กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่
นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กาหนดให้
ผู้ร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมที่ยื่นเสนอราคาได้
๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ผู้ค้าต้องยื่น “แบบแสดงการลงทะเบียน” พร้อม
เอกสารต่าง ๆ
๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไปไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ เอกสารส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก)
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข)
บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม
( ถ้ามี )
และบัญชี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่น
สาเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสาเนาหนังสือเดินทางหรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (๑ )
(๓) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ออกให้ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
/(๔) สาเนา...
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(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ ( ๑ )
๓.๒ เอกสารส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
( ๑ ) หนังสือมอบอานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ
อานาจให้บุคคลอื่นทาการแทน
( ๒ ) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
( ๓ ) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสาเนาสัญญาจ้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๔ ) บัญชีรายการก่อสร้าง ( หรือใบแจ้งปริมาณงาน )
( ๕ ) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๒
( ๖ ) สาเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
( ๗ ) แบบแสดงการลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบ e-GP ตามเงื่อนไขข้อ ๒.๗
( ๘ ) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
๔

. การเสนอราคา
๔.๑
ผู้เสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้ง ลงลายมือชื่อ
อิเล็กทรอนิกส์หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผู้เสนอราคา โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format)
๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้
ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้
แล้ว
ราคาทีเ่ สนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นัแต่
บ วันเสนอราคา โดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่ เกิน
๑๐๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้เสนอราคาควร ตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียดฯลฯให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคา จ้างทั้งหมดเสีย ก่อน ที่จะตกลงยื่นเสนอ ราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่น ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่................................. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใด ๆ โดยเด็ดขาด
/คณะ...
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คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๗(๑)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม่
หากปรากฏต่อคณะกรรมการ พิจารณาผลการ ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ก่อน หรือในขณะที่มี
การพิจารณาข้อ เสนอราคา ว่า มีผู้เสนอราคารายใดกระทาการอันเป็นการ ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ ๑.๗ ( ๒ ) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคา และจังหวัด ขอนแก่น จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
เว้นแต่คณะ
กรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทาง
ราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผุ้เสนอ
ราคาที่กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากส่วนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือ
เป็นที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคาคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการ
พิจารณาผลการเสนอราคาที่ได้ดาเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมี
อานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกล่าวได้
๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
( ๑ ) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒ )
ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ
( ถ้ามี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
( ๓ ) ผู้เสนอราคาจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
( ๔ ) ห้ามผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕ ) ผู้เสนอราคาต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยหลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน ๑๔๐,๐๐๐ บาท
( หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน )
๕.๑ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ ( ๑ )
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของธนาคาร
/๕.๓ พันธบัตร...
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๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีทีผ่ ูเ้ สนอราคานาเช็คทีธ่ นาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเป็นหลักประกัน
การเสนอราคา ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
.............................................. ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.
หลักประกัน การเสนอราคา ตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕
วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ๓ ลาดับแรก จะคืน
ให้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ ครั้ง นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสิน
ด้วยราคารวม

๖.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการ ยื่นข้อเสนอ
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณา ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กน้อย หรือผิด แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดขอนแก่นเท่านั้น
๖.๓ จังหวัดขอนแก่นสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
( ๑ ) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ทาง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ ทางระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัดขอนแก่น
( ๒ ) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อ อิเล็กทรอนิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
( ๓ ) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการ
ทาสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ จังหวัด ขอนแก่น มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ
ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับ ข้อเสนอ ไม่รับ ราคา หรือไม่ทา
สัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ จังหวัดขอนแก่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัด ขอนแก่น เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษ
ผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ ได้ว่าการ
เสนอราคากระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มาเสนอราคาแทน เป็นต้น
/ในกรณี...
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ในกรณีที่ผู้เสนอราคา ที่เสนอราคา ต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามสัญญาได้ คณะกรรมการ พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือจังหวัด ขอนแก่น
จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอ
ราคาสามารถดาเนินงานตามการ
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ จังหวัด ขอนแก่น มีสิทธิที่จะไม่รับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการ พิจารณาข้อเสนอว่า ผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ
ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทาการอันเป็นขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๗
จังหวัด ขอนแก่น มีอานาจที่จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก
ราย ดังกล่าว และจังหวัด
จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องทาสัญญาจ้างตาม แบบสัญญา ดังระบุใน
ข้อ ๑.๔ กับจังหวัด ภายใน ๗ วัน ( เจ็ดวัน ) นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อย ละ ๕ ( ร้อยละห้า ) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัด
ขอนแก่น ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด ขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทาสัญญาหรือก่อน
หน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทาการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน
ข้อ ๑.๕ ( ๒ )
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๕(๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย้ ภายใน ๑๕
วันนับถัดจากวันทีผ่ ู้ชนะการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๗ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานตบแต่งภายในส่วนที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานพื้นผิวกรุไวนิลฟลอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐
ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กาหนดเวลา ๓๐ วัน)
งวดที่ ๒ จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๕ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานตบแต่งภายในส่วนที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานพื้นผิวกรุไวนิลฟลอร์ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กาหนดเวลา ๓๐ วัน)
/งวดที่ ๓...
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จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานเดินท่อร้อยสายระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕
- งานติดตั้งประตู – หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมทดสอบ
ทัง้ หมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กาหนดเวลา ๑๕ วัน)

งวดที่ ๔ จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๖ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานทาความสะอาดผิวผนังเดิมและทาสีรองพื้น
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- งานระบบประปา – สุขาภิบาล
- งานติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
ทัง้ หมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ
(กาหนดเวลา ๑๕ วัน)
งวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) จานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
- งานทาสีทับหน้า
- งานติดตั้งชื่อสานักงาน
- งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
- งานติดตั้งระบบเครือข่ายภายในสานักงานฯ
- งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
- ทดสอบระบบไฟฟ้า
- ทดสอบระบบประปา – สุขาภิบาล
- ทดสอบระบบสัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
- ส่งมอบคู่มือการใช้สัญญาณแจ้งเพลิงไหม้
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทัง้ หมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้อง ตามรูปแบบ
รายการและสัญญาทุกประการ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย (กาหนดเวลา ๑๕ วัน)
การส่งมอบงานแต่ละงวด ให้ผู้รับจ้างแนบภาพถ่ายชนิดสีของงานจ้างที่ก่อสร้าง
มาพร้อมหนังสือส่งมอบงาน โดยให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่าย จานวน ๒ ชุด
การส่งมอบงานให้แยกส่งมอบงานเป็นงวด ๆ ตามที่ระบุไว้ในสัญญา ห้ามมิให้
ส่งมอบงานพร้อมกันครั้งเดียวหลายงวด หากผู้รับจ้างส่งพร้อมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับ
งานเพียงงวดเดียวก่อน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะกาหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

/๑๐. การรับ...
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๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทา ข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือสัญญาจ้างตามแบบ
ดังระบุไว้ในข้อ ๑.๔ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่ เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบงาน ซึ่โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้
การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งคามชารุดบกพร่อง โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ
ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทาการดังกล่าวให้เรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะทาการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย หรือหักจากเงิน
ค้าประกันสัญญาได้
๑๑. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินกองทุนเพื่อบริหารสานักงานประกันสังคม
ประจาปี ๒๕๕๗ (เงินกันเหลื่อมปี) จากสานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน
ราคากลางของงานจ้างปรับปรุงภาพลักษณ์อาคารสานักงานประกันสังคมจังหวัด
ขอนแก่น ในการประกวดราคาครั้งนี้ ได้กาหนดไว้ เป็นเงิน ๒,๗๕๓,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสาม
พันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไป
ตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคางานเอง จะนาราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
๑๑.๒ เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามที่ได้ประกวดราคาโดยการยื่นข้อเสนอทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับ จ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่อ
งานจ้างดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็น
ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
( ๑ ) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศเว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
( ๒ ) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่ เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
( ๓ ) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม ( ๑ ) หรือ ( ๒ ) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๑.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งจังหวัด ขอนแก่น ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ จังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจาก
ผู้ออกหนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง
จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๑.๔ จังหวัด ขอนแก่น สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด ( ถ้ามี )
/๑๒. การปรับ...
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๑๒

. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุในข้อ ๑.๖ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่า
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตาม
หนังสือสานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ รายละเอียดตาม
ข้อ ๑.๖
สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K ) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กาหนด
ไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
๑๓.๑ เมื่อจังหวัด ขอนแก่น ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมี
และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส.
และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก .พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑
ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังนี้
๑๓.๑.๑ ช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์
๑๓.๑.๒ ช่างสถาปัตยกรรม
๑๓.๑.๓ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
๑๓.๒ เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น ผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้อง
จัดหาผู้มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาสถาปัตยกรรม สาขาโยธา สาขาไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกร แต่
ละสาขาไม่น้อยกว่า ๑ คน
๑๓.๓ ตามข้อ ๑๓.๑ และข้อ ๑๓.๒ เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็น
ผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ให้แจ้งรายชื่อพร้อมหนังสือรับรองคุณวุฒิให้พร้อมในวัน
แจ้งเข้าดาเนินการก่อสร้าง
๑๔. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาป้ายโครงการนี้
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาป้ายโครงการนี้ ตามรายละเอียดข้อกาหนดตามหนังสือสานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๓๒ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๓๕ โดยติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กาหนดไว้โดยเคร่งครัด

จังหวัดขอนแก่น

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) เลขที่ ๐๑ /๒๕๕๙
ลงวันที.่ ......................................พ.ศ. ๒๕๕๙
ข้อกาหนดทางเทคนิคการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายใน
สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น โดยสานักงานประกันสังคมมีความประสงค์จะดาเนินการปรับปรุงระบบสายสัญญาณและระบบ
ไฟฟ้าสาหรับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ภายในสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น โดยมีรายละเอียดทางเทคนิค ดังนี้
๑. คุณสมบัติของสายสัญญาณระบบสายสัญญาณ
๑.๑ ระบบสายสัญญาณที่ปรับปรุงจะต้องสามารถรองรับการเชื่อมต่อเป็นระบบย่อย ๆ ได้อย่างสมบูรณ์แบบ คือ การ
เชื่อมต่อระหว่างชั้น (Riser Backbone) การเชื่อมต่อภายในชั้น (Horizontal) จุดพักและกระจายสาย (Adminixtration)
ตลอดจนจุดของผู้ใช้งาน (Workplace)
๑.๒ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ปรับปรุงจะต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ในระบบสายสัญญาณที่เป็นของใหม่ ยังไม่
เคยใช้งานมาก่อน สามารถใช้งานร่วมกันกับอุปกรณ์ของสานักงานฯ ที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดี และรองรับต่อการขยายในอนาคต
๑.๓ วัสดุอุปกรณ์ในระบบสายสัญญาณทั้งหมดที่เสนอจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกันหรือ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเดียวกัน โดยจะต้องมีหนังสือรับรองชัดเจน
๑.๔ ผู้รับจ้างจะต้องทาการติดตั้งปรับปรุงระบบสายสัญญาณทั้งหมดให้อุปกรณ์เครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์
สามารถเชื่อมโยงระบบข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ตามมาตรฐานการสื่อสารข้อมูลภายใต้มาตรฐานการติดตั้งระบบสัญญาณ
Unxhielded Twisted Pair (UTP) Cable เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ระบบเครือข่าย
(Access Switch) ซึ่งติดตั้งภายในชั้นอาคารสานักงานฯ ตลอดจนระบบสายสัญญาณ Unshielded Twisted Pair
(UTP) Cable เพื่อเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Access Switch) เข้ากับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
๑.๕ สายสัญญาณ Unshielded Twisted Pair (UTP) มีคุณลักษณะทางเทคนิคอย่างน้อย ดังนี้
๑.๕.๑ เป็นสายสัญญาณทองแดงตีเกลียว ๔ คู่สาย ชนิด UTP/Category 5E หรือดีกว่า
ขนาด 24 AWG
๑.๕.๒ ผลิตขึ้นตามมาตรฐาน ANSI/TIA/EIA 568-B Category 5E หรือ ISO/IEC 11801
หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า
๑.๕.๓ สามารถรองรับการทางานขณะติดตั้งได้เป็นปกติภายใต้อุณหภูมิสภาวะแวดล้อม
ระหว่าง ๐ ถึง ๕๐ องศาเซลเซียส
๑.๕.๔ มีคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ความถึ่ ๑๐๐ MHz อย่างน้อย ตามมาตรฐานในข้อ ๒.๑ และข้อ ๒.๒
๑.๖ อุปกรณ์ที่จาเป็นสาหรับการติดตั้ง UTP Cable มีคุณลักษณะทางเทคนิคอย่างน้อย ดังนี้
๑.๖.๑ แผงพักและกระจายสาย (UTP Patch Panel) ที่ปรับปรุงจะต้องมีลักษณะเป็น
Modular มีจานวนช่อง RJ 45 ไม่น้อยกว่า ๒๔ Port มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
EIA/TIA 568 Category 5E หรือดีกว่า และรหัสสีตามมาตรฐาน T568B และ
T568A สามารถติดตั้งบน Standard Rack ขนาด ๑๙ นิ้วได้
๑.๖.๒ เต้ารับสายสัญญาณ (Modular Outlet) ที่จะเสนอจะต้องเป็นแบบ Modular RJ
45 PINs ตามมาตรฐาน EIA/TIA 568 Category 5E หรือดีกว่า และรหัสสีตาม
มาตรฐาน T568B และ T568A โดยมีค่า NEXT มากกว่าหรือเท่ากับ ๓๘ dB
ที่ความถึ่ ๑๐๐ MHz
๑.๖.๓ สายเชื่อมต่อ
UTP Patch Cord ที่เสนอจะต้องทาสาเร็จจากโรงงานผู้ผลิต และ
เป็นไปตามมาตรฐาน Category 5E หรือดีกว่า โดยมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๒
เมตร สาหรับสายเชือ่ มต่อ Patch Panel กับอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และไม่น้อย
กว่า ๓ เมตร สาหรับเชื่อมต่อเต้ารับสายสัญญาณกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้
จานวนรวมต้องเพียงพอกับจานวนของเต้ารับสายสัญญาณ (Modular Outlet) ทั้งหมด
/๒. รายละเอียด...

-๒๒. รายละเอียดการติดตั้งระบบสายสัญญาณและระบบไฟฟ้า
๒.๑ การติดตั้งสายสัญญาณจะต้องเป็นไปตามมาตรฐาน EIA/TIA และ IEC สาหรับการติดตั้งสายภายใน
อาคาร และตามมาตรฐานบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน) สาหรับการติดตั้งสายภายนอกอาคารโดยเคร่งครัด วิธีปฏิบัติใด ๆ
นอกเหนือจากมาตรฐานนี้กาหนดไว้ให้จัดทาอย่างเรียบร้อยประณีต และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติทางวิศวกรรมที่ดี โดยผู้รับ
จ้างต้องส่งมอบแบบในการเดินสายสัญญาณเพื่อเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ
ตรวจรับ ก่อนดาเนินการปรับปรุงและติดตั้ง
๒.๒ การติดตั้งระบบไฟฟ้า ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสาหรับประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๔๕
(E.I.T.Standard 2001-45) หรือฉบับล่าสุดของสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย โดยผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบแบบใน
การเดินสายไฟฟ้าเพื่อเสนอขออนุมัติคณะกรรมการตรวจรับ ก่อนดาเนินการปรับปรุงและติดตั้ง
๒.๓ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งสายสัญญาณ UTP เพื่อใช้เชื่อมต่อ Access Switch ระหว่างชั้นของอาคาร
๒.๔ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งสายสัญญาณ UTP เพื่อใช้เชื่อมต่อ Access Switch กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทุก
เครื่องที่ใช้ระบบเครือข่าย
๒.๕ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการติดตั้งสายไฟฟ้าให้กับครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยผ่านชุดควบคุมระบบไฟฟ้า (Load
Center) ของสานักงานประกันสังคมที่มีอยู่เดิม
๒.๖ ผู้รับจ้างต้องจัดหาและติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบมีกราวด์ และเต้ารับสายสัญญาณ (Modular Outlet)
ซึ่งอยู่ภายในอาคารทั้งหมด ตามจานวนจุดติดตั้งของสานักงานประกันสังคม และสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๗ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการ Terminate ปลายสาย UTP ทั้งหมด ๒ ด้านเข้ากับ UTP Patch Panel และ
Outlet พร้อมทั้งจัดเก็บความเรียบร้อยของสายที่ติดตั้งไปตามแนวต่าง ๆ โดยใช้ท่อ (Conduit)
ราง (Wire way) หรือรางครอบสายอื่น ๆ ตามความเหมาะสมและสภาพแวดล้อม
๒.๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งอุปกรณ์แผงพักและกระจายสาย (UTP Tatch Panel)
๒.๙ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการติดตั้ง Label สาย UTP Categry 5E หรือดีกว่า ที่ต้นทางและปลายทางของสาย
เหมือนกัน โดยใส Wire Marker ที่เป็นหมายเลขในแต่ละเส้นของสาย UTP เพื่อง่ายต่อการค้นหา
๒.๙.๑ ติดตั้ง Label ที่หน้าอุปกรณ์แผงพักและกระจายสาย (UTP Patch Panel) และเต้ารับ
สายสัญญาณ (Modular Outlet) จะต้องติดหมายเลขให้ตรงกันเพื่อง่ายต่อการค้นหา
๒.๙.๒ ติดตั้ง Label ที่หน้าเต้ารับไฟฟ้า จะต้องติดหมายเลขให้ตรงกับชุดควบคุมที่เป็น Main
ระบบไฟฟ้า
๒.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาและติดตั้งท่อร้อยสายและรางร้อยสาย (Conduit & Wire way) ให้ใช้ตามลักษณะงาน
ดังต่อไปนี้
๒.๑๐.๑ ท่อ EMT (Electrical Metallic Tubing) ใช้ในการเดินสายภายในอาคารหรือในกรณีต้องซ่อนไว้ใต้ฝ้า
และเพดาน ใต้พื้น หรือในผนังที่ทาด้วยไม้หรือวัสดุอื่นที่ไม่ใช่อิฐหรือคอนกรึตที่มีช่องว่างในผนังหรือในจุดที่ไม่เหมาะสมในการใช้
ท่อพลาสติก
๒.๑๐.๒ รางอลูมิเนียม (
Wire way) ใช้ในการเดินทางภายในอาคารในกรณีที่ต้องซ่อนไว้ในฝ้า เพดาน ใต้พื้น
หรือติดลอยเข้ากับผนัง/เพดานในจุดที่ไม่เหมาะสมในการใช้ท่อพลาสติก หรือท่อไม่สามารถร้อยสายได้เพียงพอ
๒.๑๐.๓ รางพลาสติก (PVC) ใช้สาหรับเดินสายบริเวณที่เป็นผนังเพื่อต่อลงจุดที่จะใช้งาน และเชื่อมต่อกับกล่อง
พลาสติกสาหรับติดตั้ง Outlet
๒.๑๐.๔ กรณีที่เสนออุปกรณ์ท่อร้อยสายอื่นๆ ต้องสามารถใช้งานแทนกันได้อย่างเหมาะสม หรือดีกว่า
๒.๑๐.๕ ในการติดตั้งอุปกรณ์ร้อยสายทั้งหมดนี้ จานวนและขนาดท่อ/ราง จะต้องมีพื้นที่เพียงพอ เพื่อให้มีที่ว่าง
เหลือไม่น้อยกว่า ๓๐ % หลังจากการติดตั้งงานทั้งหมด
๒.๑๐.๖ อุปกรณ์และวิธีการที่เหมาะสมกับท่อแต่ละชนิด สาหรับปากท่อให้ใช้ยางกันน้าพร้อมเข็มขัด Stainless
สาหรับรัดยางให้แน่นกับปากท่อ ตามแบบของบริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
/๒.๑๐.๗...

-๓๒.๑๐.๗ ในกรณีมีการหักโค้งของท่อมาก ๆ ห้ามดัดงอท่อร้อยสายไฟฟ้า แต่ให้ใช้ Conduit หรือข้อต่อ
โค้งแบบเปิดฝาแทนได้ หรือดัดท่อให้โค้งได้เพียงโค้งเดียวในระยะกล่องพักสายหรือ
ขัดต่อแบบเปิดได้ และต้องเป็นไปตามข้อกาหนดของเคเบิลแต่ละขนิดที่ใช้ตามที่ระบุโดยผู้ผลิต
๒.๑๐.๙ การต่อท่อเข้ากับกล่องหรือตู้อุปกรณ์จะต้องใช้ Lock nut และ bushing เสมอ และต้องไม่
มีช่องเปิด ที่จะทาให้หนูหรือแมลงเล็ดลอดเข้าไปในระบบท่อร้อยสายได้
๒.๑๐.๑๐ ห้ามใช้สารเคมีฉาบทาสายเพื่อหล่อลื่นในการร้อยสายในท่อ/รางเดินสาย
๒.๑๑ ผู้รับจ้างต้องติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายภายในที่มีอยู่เดิมาของสานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
๒.๑๒ ผู้รับจ้งจะต้องดาเนินการติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายและสายสัญญาณ พร้อมทั้งระบบไฟฟ้าชั่วคราวให้กับ
สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น
๓. รายละเอียดของอาคารและจานวนจุดติดตั้ง
๓.๑ สานักงานประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น เป็นอาคาร ๒ ชั้น
๓.๒ ผู้รับจ้างต้องส่งตัวอย่างหรือรูปภาพของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณา
อนุมัติก่อนดาเนินการ
๓.๓ ตารางจานวนจุดติดตั้งของสายสัญญาณ และระบบไฟฟ้า
จุดติดตั้ง Terminal
ชนิดสาย/จุดหลั๊ก
จุดติดตั้งสายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์
จุดติดตั้งสายไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์

Fil : desktop: ประกวดงานจ้าง (ส่วนที่เหลือ)/ขอความเห็นชอบ

จานวนที่ต้องติดตั้ง
(จุด)
๑๐๐
๑๒๐

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ โดยไปรษณีย์ตอบรับ
ด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถือวันที่ประทับตราเป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง ประกันสังคม
จังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โทรศัพท์ ๐ ๔๓๒๔ ๕๓๒๘ ต่อ ๑๐๘
โทรสาร ๐ ๔๓๒๓ ๙๖๒๗ เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือ www.khonkaenpoc.com หรือ
www.sso.go.th/khonkaen/ หรือ อีเมลล์ khonkaen@sso.go.th
สาธารณชนต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์หรือมีความเห็นด้วย
ตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

