ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส(e-bidding)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 มีความประสงคประกวดราคาจางกอสราง
อาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลาง
ของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น 18,440,800 บาท (สิบแปดลานสี่แสนสี่หมื่นแปดรอย
บาทถวน)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เป น นิติบุ คคลผู มีอาชีพรับ จางงานที่ ประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 9,000,000 บาท
2. ไม เ ป น ผู ที่ถูกระบุ ชื่ อไว ในบัญ ชีร ายชื่อผู ทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวี ย นชื่อแล ว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหาม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
6.เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 41
7.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9.คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่
22 ธันวาคม 2558 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา ในวันที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558
ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซด process.3gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 055-713636 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

(นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

เอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ 1/2558
ประกวดราคาจางกอสรางอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(e-bidding)
ตามประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
-------------------------------สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “สพม.41” * มีความประสงค
จะประกวดราคาจาง กอสรางอาคารสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา แบบที่ 2 โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 โดยมีขอแนะนําและ
ขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
1.1 แบบรูปรายการละเอียด
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
1.3 แบบสัญญาจาง
1.4 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันผลงาน
** 1.5 สูตรการปรับราคา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรู
ขอมูลไดเทาเทียมกันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
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2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์ หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
2.6 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ สพม.41
2.7 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จางในวงเงินไมนอยกวา 9,000,000 บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่ สพม.41 เชื่อถือ
2.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.10 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเงินสดก็ได
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทรงระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

-3(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน(ถามี)สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
ที่มิใชสัญชาติไทยก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุ
ไวใน (1)
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(4.1) หนังสือรับรองการจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
(4.2) สําเนาทะเบียนบาน
(4.3) สําเนาบัตรประชาชน
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของ ผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสทําการแทน
(2) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ 5
(3) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(4) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น โดยไมตองแนบในเสนอราคาใน
รูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

-44.2 ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวยและหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ผูเสนอราคาจะตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันเสนอราคาโดยภายในกําหนดยืน
ราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน
400 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
4.4 กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
4.5 ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น .
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลวจะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นตามขอ 1.6(1)
ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส กอนหรือในขณะที่มี
การพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการฯจะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และ สพม.41 จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ให
ความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา ที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ
การวินิจฉัยอุทธรณของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหถือเปนที่สุด
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส พิจารณาเห็นดวยกับ
คําคัดคานของผูอุทธรณและเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีอํานาจ
ยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
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4.6 ผูเสนอราคาตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ราคาที่เสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
5. หลักประกันการเสนอราคา
5.1 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันเสนอราคา พรอมกับการเสนราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน 924,415.00 บาท
(เกาแสนสองหมื่นสี่พันสี่รอยสิบหาบาทถวน)
(1) หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในขอ 1.6 (1)
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางธนาคาร
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง
ในวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น
หลักประการเสนอราคาตามขอนี้ สพม.41 จะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน
15 วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกได 3 ลําดับแรก
จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6 หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ สพม.41
จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคาต่ําสุด และพิจารณาจาก ราคารวม
6.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองขอ 4 แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิด
หลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไงของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอ สพม.41 เทานั้น

ดังตอไปนี้

-66.3 สพม.41 สงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี

(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจักซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกสของ สพม.41
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด หรือทั้งหมด
ในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
6.4 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สพม.41 มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได สพม.41มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา
หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
6.5 สพม.41ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ไดและอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของ สพม.41 เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหาย
ใดๆ มิไดรวมทั้ง สพม.41จะพิจารณายกเลิกประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการปะกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือ สพม.41จะให ผูเสนอ
ราคานี้ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบรูณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สพม.41มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคา
ของผูเสนอราคารายนั้น
6.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคา ที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
1.6 สพม.41มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และ สพม.41 จะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
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ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
7. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ 1.3
กับ สพม .41 ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอยละ 5 ของราคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ให สพม.41 ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใช
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไมเกิน
3 วัน ทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ
1.4(2)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและปะกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ 1.4(2)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส(ผูรับจาง)พันจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
8. คาจางและการจายเงิน
สพม.41 จะจายเงินคาจางโดยแบงออกเปน 11 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ปรับถมบริเวณ
กอสรางตามที่กําหนดในแบบรูปรายการทําการตอกเสาเข็ม เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 7 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน การเทคอนกรีต
ฐานราก เสาตอมอทั้งหมด(ผูกเหล็กเสาอยางนอยถึงชั้นที่ 2 ) หลอโครงสราง ค.ส.ล. คาน พื้นระดับพื้นชั้นลาง
(ยกเวนพื้นสําเร็จรูป)เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จภายใน 40 วัน
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โครงสราง ค.ส.ล. เสา คาน พื้นระเบียงบันได ค.ส.ล. พื้นกันสาดถึงระดับพื้นชั้นที่ 2 ปูพื้นสําเร็จรูป พรอมเท
คอนกรีตทับหนาชั้นที่ 1 เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จ ภายใน 40 วัน
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 7 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน การหลอ
โครงสราง ค.ส.ล. เสา คาน พื้นระเบียงบันได ค.ส.ล.พื้นกันสาดถึงระดับพื้นชั้นที่ 3 ปูพื้นสําเร็จรูปพรอม
เทคอนกรีตทับชั้นที่ 2 เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จภายใน 40 วัน
งวดที่ 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน การหลอ
โครงสราง เสา และคาน ค.ส.ล.รับโครงหลังคา พรอมผังแผนเหล็ก รับตั้งเหล็กตามแบบขยายคานหลังคาหลอ
คานและพื้น ค.ส.ล. และงานโครงสราง ค.ส.ล. สวนที่เหลือทั้งหมด ปูพื้นสําเร็จรูปชั้นที่ 3 พรอมเทคอนกรีต
ทับหนา เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งระบบโครง
หลังคาทั้งหมด รวมทั้งติดตั้งแปทั้งหมด กอผนัง เสาเอ็น คานเอ็น และหลอคานทับหลัง เหนือประตู –หนาตาง
ชั้น 1และชั้น2 เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 7 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 8 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งฉนวนกัน
ความรอนของหลังคา มุงหลังคา ติดตั้งเชิงชาย ปมลม กอผนัง เสาเอ็น คานเอ็น และคานทับหลัง เหนือประตู
หนาตางชั้น 3 แลวเสร็จ ฉาบปูนภายใน ชั้นลางแลวเสร็จ เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จ
ภายใน 30 วัน
งวดที่ 8 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้งวงกบ
ประตู วงกบหนาตางทั้งหมด(ยกเวนบานประตู บานหนาตางและประตูผนังสําเร็จรูปหองน้ํา สวม) ฉาบปูนผนัง
และโครงสราง ค.ส.ล. ภายในชั้น 2 และชั้น 3 แลวเสร็จ(ยกเวนงานภายในหองน้ํา)ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 9 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ฉาบปูนเสร็จ
ทั้งหมด ทําฝาเพดานใตหลังคาชั้นบนทั้งหมด ทําระบบกันซึมพื้นหองน้ํา สวม ปูกระเบื้องหองน้ํา สวมทั้งหมด
ทําผิวพื้นระเบียงทางเดินและผิวพื้นมานั่งหินขัดริมระเบียงทางเดิน(ยกเวนผิวพื้นบันได ชานพัก ราวบันได
ราวระเบียง)เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ 10 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 10 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน เมื่อผูรับจาง
ติดตั้งบานประตู หนาตาง ชองแสงทั้งหมด(ยกเวนลูกฟกกระจกหนาตาง)เดินสายไฟฟาในอาคารทั้งหมด
(ยกเวนดวงโคมละอุปกรณไฟฟา)ติดตั้งสุขภัณฑภายในหองน้ํา สวมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูสําเร็จรูป
หองน้ํา สวมทั้งหมด ทําผิวพื้น บันได ชานพักบันได ราวบันได ราวระเบียง ติดตั้งถังบําบัดฯ ถังเก็บน้ําที่ฝงดิน
เดินทอระบบประปา และสุขาภิบาลแลวเสร็จ(ยกเวนการเชื่อมตอระบบทอประปากับทอจายน้ําภายนอก
อาคาร)เสร็จเรียบรอยตามแบบรูปรายการ ใหแลวเสร็จภายใน 40 วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด
ใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
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ตอวัน

9 อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ 17 จะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญา

10 การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่ สพม.41 ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11 การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด สพม.41 จะหักจํานวนรอยละ 10 ของเงินที่ตองจายในงวดนั้น
เพื่อเปน ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา 6 เดือน(สําหรับสัญญาที่
เปนราคาตอหนวย)หรือของคาจางทั้งหมด(สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(4)หรือหนังสือค้ํา
ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือ
ค้ําประกันดังระบุในขอ 1.4(4)มาวางไวตอ สพม.41 เพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
สพม.41 จะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผู
รับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
12 ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
12.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ สพม.41 ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงิน
งบประมาณประจําป พ.ศ.2559 แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น 18,440,800 บาท
(สิบแปดลานสี่แสนสี่หมื่นแปดรอยบาทถวน)
12.2 เมื่อ สพม.41 ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ได
ประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งของมาเพื่องานจางดังกลาว
เขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยูและสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาทางกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผูเสนอราคาซึ้งเปนผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
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สงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วันนับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศเวนแตเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(2) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชย
นาวีใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น
หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
12.3 ผูเสนอราคาซึ่ง สพม.41 ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 7 สพม.41จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นขอเสนอทันที่ และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น(ถามี)รวมทั้งจะพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.4 สพม.41 สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
13. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ 1.5 จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกันสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ สพม.41 ไดขยายออกไปโดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ 1.5
14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
1 ธันวาคม 2558

(นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร)
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41

