ร่างขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
จ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น
พืน้ ที่ใช้สอยประมาณ 10,240 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง
โดยวิธปี ระกวดราคาด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
---------------------1. ความเป็นมา
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมือ่ วันที่ 18 มกราคม 2554 ได้อนุมัติงบประมาณให้กระทรวงมหาดไทย เพื่อ
เป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ทดแทนหลังเก่าที่ได้รับความเสียหายจากเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง โดยจังหวัดขอนแก่นได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2554 (งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน) จํานวนเงิน 147,330,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการ
ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น จํานวน 1 หลัง ตามแบบรูปรายการของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พร้อมด้วยงานระบบต่าง ๆ จะดําเนินการก่อสร้าง ณ ศูนย์บริหารราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ราช
พัสดุ น.ส.ล.เลขที่ 386/2499 หมายเลขทะเบียน ขก.105 หลังลําดับที่ 120 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อก่อสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ทดแทนศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ที่ถูกเผาจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมืองที่ไม่สงบ เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 และเพิ่มศักยภาพในการบริหารงานภาครัฐให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2.2 เพื่อให้เป็นสถานที่ตั้งของส่วนราชการต่าง ๆ สําหรับให้บริการ การอํานวยความสะดวก และ
ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน
2.3 เพื่อรองรับการขยายตัวของส่วนราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในลักษณะการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
3. คุณสมบัตผิ ู้เสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ
เป็นผลงานก่อสร้างอาคารสํานักงานหรืออาคารสาธารณะ
ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคาร
หลังเดียว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 2 ชั้นครึ่ง โดยอาคารดังกล่าวจะต้องมี
งานก่อสร้างอย่างน้อย 4 ระบบ ประกอบด้วย งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบาย
อากาศ และระบบไฟฟ้า ในวงเงินไม่น้อยกว่า 73,000,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญาฉบับเดียว ที่
มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ (ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชน ในการเสนอ
ราคา ให้ยื่นสําเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้น
ด้วย)
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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ราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งราคา
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สญ
ั ญากับจังหวัดแล้ว จะเอางานทั้งหมด
หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างมิได้ หากภายหลัง
จังหวัดตรวจพบว่า มีการกระทําดังกล่าว จังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิดําเนินการบอกเลิกสัญญาทันที
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน และ
ควบคุมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง อย่างน้อยไม่ต่ํากว่าประเภทละ 1 คน ดังนี้
(1) สามัญวิศวกรโยธา ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) ภาคีวิศวกรไฟฟ้า ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากร ดังนี้
(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงคุณวุฒิ, สาขา และปีที่จบการศึกษาที่แสดง
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าจํานวนปีประสบการณ์วิชาชีพที่กําหนด
(2) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุในสาขาวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องตามบุคลากรที่กําหนดข้างต้น
(3) หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจํา ได้แก่ สําเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้ หัก ณ
ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ(สปส.110) ที่มีชื่อพนักงานประจําของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสํานักงานประกันสังคม เพื่อ
แสดงหลักฐานสถานะการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องไม่
เป็นการแจ้งการชําระภาษีหรือเอกสารย้อนหลัง
3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านการก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางาน โดยเสนอแผนงานและเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
(1) แผนการดําเนินการก่อสร้าง (Master Construction Schedule) โดยแสดงแผนการทํางาน
ที่สมบูรณ์ของงานแต่ละงานทั้งหมด ในรูปแบบของ Bar Chart หรือ Microsoft Project
(2) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
การก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ จํานวน 1 หลัง ตามแบบรูปรายการของกรมโยธาธิการ
และผังเมือง
5. ระยะเวลาดําเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 690 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานเป็น 23 งวด
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จํานวนเงิน 149,513,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง
จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
7. วงเงินในการจัดหา
เป็นงบผูกพันข้ามปีจํานวน ๑๔7,330,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554 จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 22,099,๕๐๐ บาท และงบ
ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 จํานวน 125,230,500 บาท
8. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา จะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้ในงานจ้างครั้งนี้ รวมทั้งรับประกันความ
ชํารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแก่นได้รับ
มอบงาน ซึ่งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่
ถูกต้อง หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถกู ต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา หรือเนื่องมาจากความบกพร่องของการ
ผลิตหรือการติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ
ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทําการดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้
ทํางานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
9. ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยเปิดเผยตัวให้ชัดเจน โดยไปรษณีย์ตอบรับ ด่วนพิเศษ (EMS) จะถือวันที่ตามประทับตรา
ไปรษณีย์บนซองจดหมายเป็นสําคัญ ส่งทีห่ ัวหน้าสํานักงานจังหวัดขอนแก่น สํานักงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลาง
จังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-4323-6882 หรือทางอีเมล์แอดเดรส khonkaen@moi.go.th หรือเว็บไซด์ของจังหวัด
ขอนแก่น www.khonkaenpoc.com โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ระหว่างวันที่
26 กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2554
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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
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การจ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่
กรกฎาคม พ.ศ.2554
-------------------------------------------ด้วยจังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลา
กลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ บริเวณศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น โดยมี
ข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์
1.1 แบบรูปและรายการละเอียด
1.2 แบบใบยืน่ ข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างและราคา (บัญชีรายการก่อสร้าง)
1.4 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1.5 แบบสัญญาจ้าง
1.6 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.7 สูตรการปรับราคา ( สูตรค่า K )
1.8 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิ ธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.9 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.10 เอกสารแบ่งงวดงาน-งวดเงิน
2. คุณสมบัตขิ องผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา
2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างเดียวกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือเป็นผลงานก่อสร้างอาคารสํานักงานหรืออาคารสาธารณะ

-2 ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก อาคารหลังเดียว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ความสูง
ไม่น้อยกว่า 2 ชั้นครึ่ง โดยอาคารดังกล่าวจะต้องมีงานก่อสร้างอย่างน้อย 4 ระบบ ประกอบด้วย งานระบบสุขาภิบาล
ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ และระบบไฟฟ้า
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 73,000,000
บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ, หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ
(ในกรณีที่ผู้เสนอราคาใช้ผลงานเอกชนในการเสนอราคา ให้ยื่นสําเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดง
หลักฐานการชําระภาษีของงานตามสัญญาจ้างนั้นด้วย)
2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สญ
ั ญากับจังหวัดแล้ว
จะเอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างมิได้ หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่า มีการกระทําดังกล่าว จังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาทันที
2.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน
ณ สถานที่ก่อสร้าง อย่างน้อยไม่ต่ํากว่าประเภทละ 1 คน ดังนี้
(1) สามัญวิศวกรโยธา ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) ภาคีวิศวกรไฟฟ้า ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากร
ดังนี้
(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงคุณวุฒิ, สาขา และปีที่จบการศึกษา
ที่แสดงระยะเวลาไม่น้อยกว่าจํานวนปีประสบการณ์วิชาชีพที่กําหนด
(2) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุในสาขาวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องตามบุคลากรที่กําหนดข้างต้น
(3) หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจํา ได้แก่สําเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
(สปส.1-10)
ที่มีชื่อพนักงานประจําของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสํานักงาน
ประกันสังคม เพื่อแสดงหลักฐานสถานะการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชําระภาษีหรือเอกสารย้อนหลัง
2.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านการก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โดยเสนอแผนงานและเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
(1) แผนการดําเนินการก่อสร้าง (Master Construction Schedule) โดยแสดง
แผนการทํางานที่สมบูรณ์ของงานแต่ละงานทั้งหมด ในรูปแบบของ Bar Chart หรือ Microsoft Project
(2) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 เอกสารส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

-3 (1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผูร้ ่วมค้า
ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีทผี่ ู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญ
ั ชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1) โดยผู้เสนอราคาที่เป็นหลัก (Lead Firm) จะต้องมีสัดส่วนของการร่วมค้าหรือร่วมทํางานไม่น้อย
กว่าร้อยละ 51 และต้องมีผลงานก่อสร้าง ตามข้อ 2.5
(3) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ออกให้ไม่เกิน 60วันนับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาฯ ตามประกาศฯ นี้ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(4) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9(1)
3.2 เอกสารส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ตามแบบในข้อ 1.4 (จํานวน 3 ชุด)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฏหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
มอบอํานาจให้บุคคลอื่นทําการแทน โดยหนังสือมอบอํานาจต้องชัดเจน
(3) หลักประกันซอง (ตามข้อ 5)
(4) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้างและราคา (ให้กรอกเฉพาะปริมาณ
วัสดุเท่านั้น และห้ามใช้ภาพถ่ายเอกสารแนบเสนอมาโดยเด็ดขาด)
(5) ใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.2
(6) สําเนาใบเสร็จรับเงินซื้อแบบ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(7) เอกสารแสดงผลงาน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง ให้ยื่นแสดงผลงานตามข้อ 2.5 เท่านั้น
โดยให้ยื่นแสดงสําเนาเอกสาร ดังนี้
(7.1) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง และสําเนาคูฉ่ บับสัญญาจ้าง
(7.2) สําเนาแบบแปลนก่อสร้าง เฉพาะรูปด้านหน้า รูปตัด (โดยสังเขป) เพื่อแสดง
รูปแบบผลงานก่อสร้างอาคารสํานักงานหรืออาคารสาธารณะ ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ความสูงไม่น้อยกว่า 3 ชั้น รวมทั้ง ภาพถ่ายอย่างน้อย 2 ภาพ
(7.3) สําเนาบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (BOQ) ของผลงานที่เสนอ เพื่อแสดง
รายการก่อสร้างที่แสดงงาน ดังนี้
(1) ระบบสุขาภิบาล
(2) ระบบดับเพลิง
(3) ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ (4) ระบบไฟฟ้า
(7.4) เอกสารรายละเอียดคุณสมบัติอื่นๆ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคาตามข้อ 2.7-2.8
(8) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมด ที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.9 (2)

-44. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ให้ชัดเจน โดยไม่มีการขูด ลบ หรือแก้ไข หากมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง ต้องลงลายมือชื่อผู้ประสงค์
จะเสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในใบแจ้งปริมาณงานก่อสร้าง
(บัญชีรายการก่อสร้าง) ให้ครบถ้วน แต่ยังไม่ต้องกรอกรายละเอียดราคา
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และ
จะถอนการเสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้ว
เสร็จไม่เกิน 690 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียดฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อน
ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่
โดยระบุไว้ที่
หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่
..............................” ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาจ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่
ในวันที่................................ ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด
ขอนแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 3 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติม
โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
แต่ละรายว่า
เป็นผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นหรือเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ 1.8 (1)
ณ วันประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และ
แจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธี
อื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8(2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสทิ ธิเสนอราคาราย
นั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ
ผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มปี ระโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
เป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์

-5จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็น
ที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว้ คณะกรรมการประกวด
ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผแู้ ทนผู้มสี ิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการ
เสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน
เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจ
แก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่
เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผมู้ ีสทิ ธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเริ่มต้นที่
149,513,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา
ตามวัน เวลา และสถานทีท่ กี่ ําหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทน ที่ LOG IN แล้ว จะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคา
ที่เสนอในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ
(7) ห้ามผู้มีสทิ ธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล้ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด พร้อมทั้ง
กรอกรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามแบบทีก่ ําหนดข้อ 1.3 ให้ครบถ้วน ส่งมอบให้คณะกรรมการ
ประกวดราคาด้วย
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบ
ในวันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่.............................ตั้งแต่เวลา................น.
เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จํานวน
เงิน 7,366,500 บาท (เจ็ดล้านสามแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลา
การค้ําประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้
ใช้อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

-65.1 เงินสด
5.2 เช็คทีธ่ นาคารสั่งจ่ายให้กับจังหวัดขอนแก่น โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
กรณีเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายนอกพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ด้วย
5.3 หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน ข้อ 1.6 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันซองตามข้อนี้ จังหวัดขอนแก่นจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผมู้ ีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสทิ ธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันซองไม่ว่ากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
จังหวัดมีสิทธิยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคา ในอัตราร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหา
โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ผู้มสี ิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียน เพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลาและสถานที่ที่กําหนด
(2) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้ว ไม่ LOGIN เข้าสู่ระบบ
(3) ผูม้ ีสิทธิเสนอราคา LOGIN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไข
ที่กําหนด โดยการเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
(3) ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.008 (แบบยืนราคาสุดท้ายในการ
เสนอราคา)
6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นจะพิจารณา
ตัดสินด้วยราคารวมเป็นเกณฑ์
6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มใิ ช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
จังหวัดขอนแก่นเท่านั้น
6.3 จังหวัดขอนแก่น สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการ
ผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด
ขอนแก่น
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น

-7(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมดในใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดขอนแก่นมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ
หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัดขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญา
หากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
6.5 จังหวัดขอนแก่น ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของจังหวัดขอนแก่นเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณายกเลิกการ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้มีสทิ ธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิ
เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุทเี่ ชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีทผี่ ู้มีสทิ ธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดเสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือจังหวัดขอนแก่นจะให้ผู้มสี ิทธิเสนอราคารายนั้นชี้แจง และแสดง
หลักฐานทีท่ ําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รบั ฟังได้ จังหวัดขอนแก่นมีสิทธิที่จะไม่รบั ราคาของผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.8 จังหวัดขอนแก่นมีอํานาจทีจ่ ะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
ดังกล่าว และจังหวัดขอนแก่นจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
7. การทําสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบ
สัญญาดังระบุในข้อ 1.5 กับจังหวัดขอนแก่นภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จังหวัดขอนแก่นยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ จังหวัดขอนแก่นโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่
เกิน 3 วันทําการของทางราชการ กรณีเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายนอกพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ผูเ้ สนอราคาจะต้อง
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมและอื่น ๆ ด้วย
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6 (2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้
แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.6(2)

-87.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องนําสําเนาใบเสร็จ
รับเงินค่าบริการของผู้ให้บริการตลาดกลางมาแสดงในวันทําสัญญาจ้างด้วย
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
จังหวัดขอนแก่นจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 23 งวด ตามเอกสารแบ่งงวดงานงวดเงิน แนบ
ท้ายประกาศนี้ ตามข้อ 1.10
การส่งมอบงานแต่ละงวด ให้ผู้รับจ้างแนบภาพถ่ายของงานที่ก่อสร้างมาพร้อมหนังสือส่งมอบงาน โดยให้
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ รับรองภาพถ่ายด้วย
การส่งมอบงานให้แยกส่งมอบงานเป็นงวด ๆ ตามทีร่ ะบุไว้ในสัญญา ห้ามมิให้ส่งมอบงานพร้อมกัน
ครั้งเดียวหลายงวด หากผู้รับจ้างส่งพร้อมกันหลายงวดคณะกรรมการจะพิจารณาตรวจรับงานเพียงงวดเดียวก่อน
เงื่อนไขการจ่ายเงิน โดยโอนเข้าบัญชีของผู้รับจ้างตามสัญญาจ้าง
9. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างข้อ 17 จะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน
ข้อ 1.5 จะต้องรับประกันคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่นํามาใช้ในงานจ้างครั้งนี้ รวมทั้งรับประกันความชํารุด
บกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดขอนแก่นได้รับมอบ
งาน ซึ่งความชํารุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือทําไว้ไม่เรียบร้อย หรือทําไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา หรือเนื่องมาจากความบกพร่องของการผลิตหรือ
การติดตั้ง ผู้รับจ้างจะต้องรีบทําการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อย โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้
ทั้งสิ้น หากผู้รบั จ้างบิดพลิ้ว ไม่กระทําการดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่
ทําการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกําหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทําการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทํางาน
นั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ
11.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ.2554 งบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น และงบผูกพันข้ามปี พ.ศ.2555-2556 การลงนามในสัญญาจะ
กระทําได้ต่อเมื่อจังหวัดได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จาก
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รบั อนุมัติให้ทําสัญญาผูกพันงบประมาณข้ามปีแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ ในการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 149,513,000 บาท (หนึ่งร้อยสีส่ ิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธ
ความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้

-911.2 เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง
ตามผลการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รบั จ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้าง
ดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถ
ให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคา ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน 7 วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(2) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี
11.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ
จังหวัดขอนแก่นแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
แล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน ข้อ 4.7(4) (5) (6) และ(7)
มิฉะนั้น จังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณา
เรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
11.4 ผู้มสี ิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดขอนแก่นจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ง จะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
11.5 จังหวัดขอนแก่นสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
12. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา ดังระบุ ในข้อ 1.7 จะนํามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการดังต่อไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคํานวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จ ตามที่กําหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่จังหวัดขอนแก่นได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุใน ข้อ 1.7
13. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อจังหวัดขอนแก่นได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้าง
ตามประกาศนี้แล้ว ผูม้ ีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคา

-10จะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือผูม้ ีวุฒิบัตรระดับ ปวช.,
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 5 ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจํานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
13.1 ช่างก่อสร้าง
13.2 ช่างเชื่อมไฟฟ้า
13.3 ช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร
13.4 ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
13.5 ช่างท่อและสุขภัณฑ์
13.6 ช่างก่ออิฐ
13.7 ช่างฉาบปูน
13.8 ช่างโยธา
14. ผู้รบั จ้างจะต้องจัดทําป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดข้อกําหนดในหนังสือ
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 132 ลงวันที่ 2 กันยายน 2535 โดยให้ติดตั้งไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง
15. รายละเอียดและเงือ่ นไขเอกสารประกวดราคา ฉบับนี้มผี ลใช้บังคับเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกาศจัดจ้างโดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และสัญญาจ้างด้วย
16. การปฏิบตั ติ ามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง
ผู้รบั จ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

จังหวัดขอนแก่น
วันที่

เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2554

ประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ้างก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่
-----------------ด้วยจังหวัดขอนแก่น มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
หลังใหม่ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น จํานวน 1 หลัง ตามแบบแปลนของกรมโยธาธิการและผังเมือง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (โดยจังหวัดขอนแก่นจะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับการโอนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จากสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย และได้รับอนุมัติให้ทาํ สัญญาผูกพัน
งบประมาณข้ามปีแล้วเท่านั้น)
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
ได้กําหนดไว้เป็นเงิน 149,513,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)
ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคางานเอง จะนําราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
ผู้มีสทิ ธิเสนอราคาจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คือ เป็นผลงานก่อสร้างอาคารสํานักงานหรืออาคารสาธารณะ ซึ่งเป็นอาคารโครงสร้างคอนกรีตเสริม
เหล็ก อาคารหลังเดียว พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 5,100 ตารางเมตร ความสูงไม่นอ้ ยกว่า 2 ชัน้ ครึ่ง โดยอาคาร
ดังกล่าวจะต้องมีงานก่อสร้างอย่างน้อย 4 ระบบ ประกอบด้วย งานระบบสุขาภิบาล ระบบดับเพลิง ระบบปรับ
อากาศและระบายอากาศ และระบบไฟฟ้า ในวงเงินไม่น้อยกว่า 73,000,000 บาท (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน)
ต่อสัญญาฉบับเดียวที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ส่งมอบงานงวดสุดท้ายถึงวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ, หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่จังหวัดขอนแก่นเชื่อถือ (ในกรณีที่ผเู้ สนอราคาใช้ผลงาน
เอกชนในการเสนอราคา ให้ยื่นสําเนาสัญญาจ้างหรือข้อตกลงจ้าง พร้อมทั้งใบแสดงหลักฐานการชําระภาษีของงาน
ตามสัญญาจ้างนั้นด้วย)
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบคุ คลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รบั เอกสิทธิ์หรือความคุม้ กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รฐั บาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นทีเ่ ข้า
เสนอราคาให้แก่จังหวัดขอนแก่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มผี ลประโยชน์ร่วมกันกับผูใ้ ห้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

-25. ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใด เมื่อชนะการประมูลและเป็นคู่สัญญากับจังหวัดแล้ว
จะเอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างมิได้ หากภายหลังจังหวัดตรวจพบว่า มีการกระทําดังกล่าว จังหวัดในฐานะผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิดําเนินการ
บอกเลิกสัญญาทันที
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน
ณ สถานที่ก่อสร้าง อย่างน้อยไม่ต่ํากว่าประเภทละ 1 คน ดังนี้
(1) สามัญวิศวกรโยธา ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี
(2) ภาคีวิศวกรไฟฟ้า ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า 5 ปี
โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคา จะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากร
ดังนี้
(1) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงคุณวุฒิ, สาขา และปีที่จบการศึกษา
ที่แสดงระยะเวลาไม่น้อยกว่าจํานวนปีประสบการณ์วิชาชีพที่กําหนด
(2) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุในสาขาวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรมที่เกี่ยวข้องตามบุคลากรที่กําหนดข้างต้น
(3) หลักฐานแสดงการเป็นพนักงานประจํา ได้แก่สําเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้
หัก ณ ที่จ่าย (แบบ ภงด.1) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ
(สปส.1-10)
ที่มีชื่อพนักงานประจําของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคายื่นต่อสํานักงาน
ประกันสังคม เพื่อแสดงหลักฐานสถานะการจ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็ก
ทรอนิกส์ และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการชําระภาษีหรือเอกสารย้อนหลัง
7. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านการก่อสร้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการทํางาน โดยเสนอแผนงานและเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
(1) แผนการดําเนินการก่อสร้าง (Master Construction Schedule) โดยแสดง
แผนการทํางานที่สมบูรณ์ของงานแต่ละงานทั้งหมด ในรูปแบบของ Bar Chart หรือ Microsoft Project
(2) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
ที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรฐานความปลอดภัยของกระทรวงแรงงาน และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยตนเอง หรือมอบอํานาจเป็นหนังสือ
มอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีมอบอํานาจให้ผู้อื่น เป็นผูซ้ ื้อ
กําหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่...............................
เวลา 09.00 น. ณ สํานักงานจังหวัดขอนแก่น (ฝ่ายอํานวยการ) ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ชั้น 4 ผู้ที่ไม่มา
ดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ตามวัน เวลาที่กําหนด ถือว่ารับทราบเสมือนหนึ่งได้ไปดู
สถานที่และรับฟังคําชี้แจง และจะยกมาเป็นข้ออ้างเมื่อประสบปัญหาอุปสรรคในการทํางานไม่ได้
กําหนดยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่..............................
ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด
ขอนแก่น ชั้น 3 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และจะแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้นให้ผู้เสนอ
ราคาแต่ละรายทราบทางไปรษณีย์ตอบรับ
กําหนดวันเสนอราคา (วันเคาะราคา) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ วันที.่ ....................................
ระหว่างเวลา ...................น. ถึงเวลา....................น. ณ........................................................

-3ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ทีส่ ํานักงานจังหวัดขอนแก่น ฝ่ายอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ชั้น 4 ตําบลในเมือง อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ .......................ถึงวันที่...................
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4323-6882 ในวัน เวลาราชการ หรือตรวจสอบข้อมูลได้ที่
www.khonkaenpoc.com หรือ www.gprocurement.go.th
ประกาศ ณ วันที่

เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554

