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( สำเนา )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางโครงการกอสรางบานพักขาราชการกองทัพอากาศ ทาดินแดง (ระยะที่ ๒)

ตามประกาศ กรมชางโยธาทหารอากาศ

ลงวันที่        มิถุนายน ๒๕๖๓

                  กรมชางโยธาทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

โครงการกอสรางบานพักขาราชการกองทัพอากาศ ทาดินแดง (ระยะท่ี ๒) ณ กรุงเทพมหานคร ดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปนี้

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     เเบบตรวจสอบขอมูลของผูประกอบการที่จะเขารวมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงิน

จัดซื้อจัดจางตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไป

                                     .................................ฯลฯ.................................

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
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กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งน้ี

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                          ๒.๑๐    ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานเปนสัญญาเดียวโดยมีผลงานกอสราง

ประเภทงานอาคารท่ีพักอาศัย ที่เปนอาคารสูง (ความสูงตั้งแต ๒๓ เมตรขึ้นไป) และอาคารขนาดใหญพิเศษ

(พ้ืนท่ีตั้งแต ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรข้ึนไป) ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร ท่ีมีลักษณะเปนกลุมอาคารไมนอยกวา ๒

อาคาร ในวงเงินไมนอยกวา ๒๙๖,๗๘๘,๖๘๐ บาท (สองรอยเกาสิบหกลานเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหกรอยแปดสิบ

บาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชน

ท่ีกรมเช่ือถือ (ยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับแตวันสงมอบงานจนถึงวันท่ียื่นขอเสนอ)

                          ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคารูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                          (๑)  กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบ

ถวนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                          (๒)  กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ

นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา

เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคา

รายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการ

ยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน

กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

                  ท้ังน้ี “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย          

                  ๒.๑๑ หนังสือรับรองผลงานของหนวยงานเอกชนที่กรมเช่ือถือ จะตองผานการตรวจสอบพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของ กรมชางโยธาทหารอากาศ วามีความนาเช่ือถือเพียงใด โดยใหนำผล

งานภาคเอกชนมายื่นใหตรวจสอบกอนวันยื่นขอเสนอ อยางนอย ๕ วันทำการ

                  ๒.๑๒  กรณีโครงการท่ีมีวงเงินจัดซื้อจัดจางตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทขึ้นไป ใหผูยื่นขอเสนอจะตองมีนโย

บายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจาง
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                  ๒.๑๓  ผูยื่นขอเสนอสามารถยื่นขอเสนอในรูปแบบกิจการรวมคาได ทั้งน้ี ใหหมายถึง

กิจการรวมคา (Joint Venture) เทานั้น     

            ๓.   หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (กรมขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาเอกสารอ่ืนนอกเหนือจากที่กำหนด) โดยแยกเปน

๒ สวน คือ

                  ๓.๑   สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                         (๑)   ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

                                (ข)    บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถา

มี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

                              (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญา

ของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) ของผูรวมคา

                         (๓)   ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล ใหยื่นสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้ง

รับรองสำเนาถูกตอง

                         (๔)  ผูย่ืนขอเสนอตองมีนโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง

พรอมท้ังแนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกลาว และแบบตรวจสอบขอมูลของผูประกอบการที่จะเขา

รวมการเสนอราคาในโครงการท่ีมีวงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทข้ึนไป      

                         (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาค

รัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                         ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่น

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

 

                  ๓.๒   สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                              (๑  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้

หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                         (๒)   หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                         (๓)   สำเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการกำหนดผล

งานตามขอ ๒.๑๐ เทาน้ัน)

                         (๔)   สำเนาหนังสือแจงผลการตรวจสอบรับรองผลงานภาคเอกชนที่กรมเชื่อถือที่ผานการตรวจ

สอบพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของกรมชางโยธาทหารอากาศ

                         (๕)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาค
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รัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                         (๖)  หนังสือแจงความจำนง ขอรับ/ไมขอรับ เงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๕ ของราคา

จางท้ังหมด

                              ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูก

ตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผู

ยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ใหผูยื่นขอเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ขอ ๑.๒ ใหครบถวนโดยไมตองย่ืนใบแจง

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทำงาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันท่ี ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖
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(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖

(๒) และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย

ช่ือผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๓๗,๐๙๘,๕๘๕.๐๐ บาท

(สามสิบเจ็ดลานเกาหมื่นแปดพันหารอยแปดสิบหาบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชำระตอเจาหนาท่ีในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจาย เงินนอกงบประมาณ กรมชาง

โยธาทหารอากาศ)

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น.

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ
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ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ำประ

กันอิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันทีก่รมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเงื่อนไขทีก่รมกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความ

แตกตางน้ัน ไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกร

รมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปนี้

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
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พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สำคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง

กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม

จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเช่ือไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังน้ีผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอื่น หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทำสัญญาจางกอสราง

                                 กอนลงนามในสัญญา กรมจะแจงใหผูยื่นขอเสนอรายที่เปนผูชนะการจัดซื้อจัดจาง

หรือเปนผูที่ไดรับการคัดเลือก มาจัดทำใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางใหตรงกับ

แบบรูปและรายการละเอียด

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดย

ใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชำระตอเจาหนาท่ีในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ

                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย
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                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๘๓ งวด ดังนี้

                          งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๔๒ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงาน

อาคารพักอาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานปรับพ้ืนที่, วางผัง, ทำเสาเข็ม, ทำงานฐานราก,

ทำงานเสาตอมอ,  ทำงานถังเก็บน้ำใตดิน ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๐ วัน

                           งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงาน อาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานคานคอนกรีต ชั้น ๑ - ๒, ทำงานพื้นหลอในที่ ช้ัน ๑ - ๒,

ทำงานเสา ช้ัน ๑ - ๒, ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น ๑ - ๒ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน

                           งวดที่ ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น ๓ - ๔, ทำงานเสา ชั้น ๓ - ๔,

ทำงานผนังคอนกรีต ช้ัน ๓ - ๔ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน

                           งวดที่ ๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงาน

อาคารพักอาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๕ - ๖, ทำงานเสา ชั้น ๕

- ๖, ทำงานผนังคอนกรีต ช้ัน ๕ - ๖ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๐ วัน

                           งวดที่ ๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น ๗ - ๘, ทำงานเสา ชั้น ๗ - ๘,

ทำงานผนังคอนกรีต ช้ัน ๗ - ๘ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๐๐ วัน

                              งวดท่ี ๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น ๙ - ๑๐, ทำงานเสา ชั้น ๙ - ๑๐,

ทำงานผนังคอนกรีต ช้ัน ๙ - ๑๐ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

                              งวดท่ี ๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงาน

อาคารพักอาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๑๑ - ๑๒, ทำงานเสา

ช้ัน ๑๑ - ๑๒, ทำงานผนังคอนกรีต ช้ัน ๑๑ - ๑๒ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๔๐ วัน

                              งวดท่ี ๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานพื้น POST TENSION ชั้น ๑๓ - ชั้นดาดฟา, ทำงานเสา ชั้น

๑๓ - ชั้นดาดฟา, ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น ๑๓ - ชั้นดาดฟา, คานคอนกรีต ช้ัน ๑๓ - ช้ันดาดฟา, พื้นหลอในที่ ชั้น

ดาดฟา, โครงสรางท่ีเหลือท้ังหมด ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๖๐ วัน

                              งวดท่ี ๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๗๔ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานกออิฐผนังชั้นที่ ๑ - ๕  ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๑๗๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๗๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงาน

อาคารพักอาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานกออิฐผนังชั้นที่ ๖ - ๙ ตามแบบและรายการ แลว

เสร็จภายใน ๑๘๐ วัน



6/2/2020 doc_0200600038_63067026342.html

file:///C:/Users/lenovo/AppData/Local/Temp/Rar$EXa6528.35177/doc_0200600038_63067026342.html 9/19

                              งวดท่ี ๑๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๗๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงาน

อาคารพักอาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานกออิฐผนังชั้นที่ ๑๐ - ชั้นดาดฟา ตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๙๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๐๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ชั้นที่ ๑ - ๕, ทำงานเดินทอ

ระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๑ - ๕,  ทำงานเดินทอรอยสาย ระบบไฟฟาภายในช้ันที่ ๑ - ๕ ตามแบบและ

รายการ แลวเสร็จภายใน ๒๐๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๐๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ชั้นที่ ๖ - ๙, ทำงานเดินทอ

ระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๖ - ๙,  ทำงานเดินทอรอยสาย ระบบไฟฟาภายในช้ันที่ ๖ - ๙ ตามแบบและ

รายการ แลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๐๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ชั้นที่ ๑๐ -

ช้ันดาดฟา, ทำงานเดินทอระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๑๐ - ช้ันดาดฟา,  ทำงานเดินทอรอยสาย

ระบบไฟฟาภายในชั้นท่ี ชั้นท่ี ๑๐ - ช้ันดาดฟา ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๒๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๑๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานฝาเพดาน ชั้นที่ ๑ - ๕, ทำงานวัสดุผิวผนัง ภายในหองน้ำ ช้ัน

ท่ี ๑ - ๕, ทำงานติดตั้งโคมไฟฟา, สวิตซ, เตารับไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๑ - ๕, ทำงานระบบเครื่องกล ชั้นที่ ๑ - ๕ ตาม

แบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๓๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานฝาเพดาน ชั้นที่ ๖ - ๙, ทำงานวัสดุผิวผนัง ภายในหองน้ำ ช้ัน

ท่ี ๖ - ๙, ทำงานติดตั้งโคมไฟฟา, สวิตซ, เตารับไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๖ - ๙, ทำงานระบบเครื่องกล ชั้นที่ ๖ - ๙ ตาม

แบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๑๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานฝาเพดาน ชั้นที่ ๑๐ - ช้ันดาดฟา, ทำงานวัสดุผิวผนัง ภายใน

หองน้ำ ชั้นท่ี ๑๐ - ชั้นดาดฟา, ทำงานติดตั้งโคมไฟฟา, สวิตซ, เตารับไฟฟาภายใน

ช้ันท่ี ๑๐ - ชั้นดาดฟา, ทำงานระบบเครื่องกล ช้ันท่ี ๑๐ - ๑๓ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๕๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๑ - ๕ ตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๖๐ วัน

                              งวดท่ี ๑๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๖ - ๙ ตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

                              งวดท่ี ๒๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๓๓ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๑๐ - ช้ันดาดฟา ตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๘๐ วัน
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                              งวดท่ี ๒๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๔๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานติดตั้งประตู-หนาตาง ช้ันที่ ๑ - ๕,

ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองน้ำ ช้ันที่ ๑ - ๕, ทำงานสถาปตยกรรมภายใน ชั้นที่ ๑ - ๕, ทำงาน

ระบบประปาสุขาภิบาล และดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๑ - ๕ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๙๐ วัน

                              งวดท่ี ๒๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๓๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานติดตั้งประตู-หนาตาง ช้ันที่ ๖ - ๙,

ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองน้ำ ช้ันที่ ๖ - ๙, ทำงานสถาปตยกรรมภายใน ชั้นที่ ๖ - ๙, ทำงาน

ระบบประปาสุขาภิบาล และดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๖ - ๙ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

                              งวดท่ี ๒๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๔๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานติดตั้งประตู-หนาตาง ช้ันที่ ๑๐ - ชั้นดาดฟา,

ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองน้ำ ช้ันที่ ๑๐ - ๑๓, ทำงานสถาปตยกรรมภายใน ชั้นที่ ๑๐ - ๑๓,

ทำงานระบบประปาสุขาภิบาล และดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๑๐ - ๑๓ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๓๑๐ วัน

                              งวดท่ี ๒๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๓๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานตกแตงผิวผนังภายนอก, ทำงานราวกันตก ตามแบบและ

รายการ แลวเสร็จภายใน ๓๒๐ วัน

                              งวดท่ี ๒๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๖๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน

ติดตั้งไฟฟาภายในอาคารและระบบไฟฟาส่ือสารทั้งหมด ทำงานระบบประปาและสุขาภิบาล ภายนอก,

ทำงานติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๓๒๕ วัน

                              งวดท่ี ๒๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๗๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานติดตั้งครุภัณฑระบบประปาสุขาภิบาล

และติดตั้งครุภัณฑระบบดับเพลิง พรอมทดสอบระบบการทำงานใหใชงานไดดี ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๓๓๐ วัน

                              งวดท่ี ๒๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๗๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทำงานติดตั้งครุภัณฑระบบเครื่องกล, ทำงานติดตั้งลิฟตโดยสาร และ

ลิฟตพนักงานดับเพลิง พรอมทดสอบระบบการทำงานใหใชงานไดดี ตามแบบและรายการ

แลวเสร็จภายใน ๓๓๕ วัน

                              งวดท่ี ๒๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๑๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารประทวน ครอบครัว (B2) ทาสีอาคารภายนอก - ภายในทั้งหมด, ทำงานราวบันได, ติดตั้งแผน

ปายประวัติอาคาร, ทดสอบการทำงานของงานระบบตาง ๆ ของอาคารใหใชงานไดดี, ทำความสะอาดบริเวณกอสราง

และทำงานสิ่งอื่น ๆ ท่ีเหลือตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๓๔๐ วัน

                              งวดท่ี ๒๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๔๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานปรับพื้นที่, วางผัง, ทำเสาเข็ม, ทำงานฐานราก, ทำงานเสาตอมอ, 

ทำงานถังเก็บน้ำใตดิน ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๓๖๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานคานคอนกรีต ชั้น ๑ - ๒, ทำงานพื้นหลอในที่
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ช้ัน ๑ - ๒, ทำงานเสา ชั้น ๑ - ๒, ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น ๑ - ๒ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๓๘๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๓ - ๔, ทำงานเสา ชั้น ๓ - ๔, ทำงาน

ผนังคอนกรีต ชั้น ๓ – ๔ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๔๐๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๕ - ๖, ทำงานเสา

ช้ัน ๕ - ๖, ทำงานผนังคอนกรีต ช้ัน ๕ – ๖ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๔๒๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๗ - ๘, ทำงานเสา ชั้น ๗ - ๘, ทำงาน

ผนังคอนกรีต ชั้น ๗ – ๘ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๔๔๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๙ - ๑๐, ทำงานเสา ชั้น ๙ - ๑๐,

ทำงานผนังคอนกรีต ช้ัน ๙ - ๑๐ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๔๖๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๑๑ - ๑๒, ทำงานเสา ชั้น ๑๑ - ๑๒,

ทำงานผนังคอนกรีต ช้ัน ๑๑ - ๑๒ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๔๘๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๑๓ - ช้ันดาดฟา, ทำงานเสา ชั้น ๑๓ -

ช้ันดาดฟา, ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น ๑๓ – ช้ันดาดฟา, คานคอนกรีต ช้ัน ๑๓ - ช้ันดาดฟา, พื้นหลอในที่ ชั้นดาดฟา,

โครงสรางที่เหลือทั้งหมด ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๕๐๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๗๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานกออิฐผนัง ช้ันที่ ๑ - ๕ ตามแบบและรายการ

แลวเสร็จภายใน ๕๑๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๘๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานกออิฐผนัง ช้ันที่ ๖ – ๙ ตามแบบและรายการ

แลวเสร็จภายใน ๕๒๐ วัน

                            งวดท่ี ๓๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๗๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานกออิฐผนัง ช้ันที่ ๑๐ - ช้ันดาดฟา ตามแบบและรายการ แลว

เสร็จภายใน ๕๓๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๑๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ชั้นที่ ๑ - ๕, ทำงานเดินทอระบบ

ประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๑ - ๕,  ทำงานเดินทอรอยสาย ระบบไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๑ - ๕ ตามแบบและรายการ

แลวเสร็จภายใน ๕๔๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๐๗ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ชั้นที่ ๖ - ๙, ทำงานเดินทอระบบ

ประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๖ - ๙,  ทำงานเดินทอรอยสาย ระบบไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๖ - ๙ ตามแบบและรายการ
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แลวเสร็จภายใน ๕๕๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๑๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ชั้นที่ ๑๐ -

ช้ันดาดฟา, ทำงานเดินทอระบบประปาสุขาภิบาลภายใน ชั้นที่ ๑๐ - ช้ันดาดฟา,  ทำงานเดินทอรอยสาย

ระบบไฟฟาภายใน ช้ันท่ี ๑๐ - ช้ันดาดฟา ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๕๖๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานฝาเพดาน ชั้นที่ ๑ - ๕, ทำงานวัสดุผิวผนัง ภายในหองน้ำ ช้ันที่ ๑

- ๕, ทำงานติดตั้งโคมไฟฟา, สวิตซ, เตารับไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๑ - ๕, ทำงานระบบเครื่องกล ช้ันที่ ๑ - ๕ ตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๕๗๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๑๖ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานฝาเพดาน ชั้นที่ ๖ - ๙, ทำงานวัสดุผิวผนัง ภายในหองน้ำ ช้ันที่ ๖

- ๙, ทำงานติดตั้งโคมไฟฟา, สวิตซ, เตารับไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๖ - ๙, ทำงานระบบเครื่องกล ช้ันที่ ๖ - ๙ ตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๕๘๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานฝาเพดาน ชั้นที่ ๑๐ - ช้ันดาดฟา, ทำงานวัสดุผิวผนัง ภายใน

หองน้ำ ชั้นท่ี ๑๐ - ชั้นดาดฟา, ทำงานติดตั้งโคมไฟฟา, สวิตซ, เตารับไฟฟาภายใน ชั้นที่ ๑๐ - ชั้นดาดฟา, ทำงาน

ระบบเครื่องกล ช้ันท่ี ๑๐ - ๑๓ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๕๙๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๓๙ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๑ - ๕ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๖๐๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๙ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๖ - ๙ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๖๑๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๓๙ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานวัสดุผิวพื้น ชั้นที่ ๑๐ - ช้ันดาดฟา ตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๒๐ วัน

                            งวดท่ี ๔๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๕๒ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานติดตั้งประตู-หนาตาง ช้ันที่ ๑ - ๕, ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ และ

อุปกรณประกอบหองน้ำ ช้ันท่ี ๑ - ๕, ทำงานสถาปตยกรรมภายใน ชั้นที่ ๑ - ๕, ทำงานระบบประปาสุขาภิบาล และ

ดับเพลิงภายใน ชั้นท่ี ๑ - ๕ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๒๕ วัน

                            งวดท่ี ๕๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๔๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานติดตั้งประตู-หนาตาง ช้ันที่ ๖ - ๙, ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ และ

อุปกรณประกอบหองน้ำ ช้ันท่ี ๖ - ๙, ทำงานสถาปตยกรรมภายใน ชั้นที่ ๖ - ๙, ทำงานระบบประปาสุขาภิบาล และ

ดับเพลิงภายใน ชั้นท่ี ๖ - ๙ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๓๐ วัน

                            งวดท่ี ๕๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๕๒ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานติดตั้งประตู-หนาตาง ช้ันที่ ๑๐ - ชั้นดาดฟา, ทำงานติดตั้ง
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สุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองน้ำ ช้ันที่ ๑๐ - ๑๓, ทำงานสถาปตยกรรมภายใน ชั้นที่ ๑๐ - ๑๓, ทำงานระบบ

ประปาสุขาภิบาล และดับเพลิงภายใน ชั้นที่ ๑๐ - ๑๓ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๓๕ วัน

                            งวดท่ี ๕๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๔๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานตกแตงผิวผนังภายนอก, ทำงานราวกันตก

ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๔๐ วัน

                            งวดท่ี ๕๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๖๘ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานระบบประปาและสุขาภิบาล ภายนอก, ทำงานติดตั้งระบบบำบัด

น้ำเสีย ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๔๕ วัน

                            งวดท่ี ๕๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๘๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานติดตั้งครุภัณฑระบบประปาสุขาภิบาล และติดตั้งครุภัณฑระบบ

ดับเพลิง พรอมทดสอบระบบการทำงานใหใชงานไดดี ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๕๐ วัน

                            งวดท่ี ๕๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๘๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทำงานติดตั้งครุภัณฑระบบเครื่องกล, ทำงานติดตั้งลิฟตโดยสาร และ

ลิฟตพนักงานดับเพลิง พรอมทดสอบระบบการทำงานใหใชงานไดดี ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๕๕ วัน

                            งวดท่ี ๕๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๓ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดทำงานอาคารพัก

อาศัยรวม นายทหารสัญญาบัตร โสด (C1) ทาสีอาคารภายนอก - ภายในทั้งหมด, ทำงานราวบันได, ติดตั้งแผนปาย

ประวัติอาคาร, ทดสอบการทำงานของงานระบบตาง ๆ ของอาคารใหใชงานไดดี, ทำความสะอาดบริเวณกอสราง และ

ทำงานส่ิงอื่น ๆ ท่ีเหลือ ตามแบบและรายการทุกประการ แลวเสร็จภายใน ๖๖๐ วัน

                              งวดท่ี ๕๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๔.๒๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) งานปรับพ้ืนที่, วางผัง, ทำเสาเข็ม ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๖๘๐ วัน

                              งวดท่ี ๕๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานฐานราก, ทำงานเสาตอมอ ตามแบบและรายการ

แลวเสร็จภายใน ๗๐๐ วัน

                              งวดท่ี ๕๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๔๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานคานคอนกรีต ชั้น ๑ - ๒ , ทำงานพื้นหลอในที่

ช้ัน ๑ - ๒ , ทำงานเสา ชั้น ๑ - ๒ , ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น ๑ - ๒ , งานกำจัดปลวก ระบบเดินทอ PE ใตอาคาร

ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๗๒๐ วัน

                              งวดท่ี ๖๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๔๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๓ - ๔ , ทำงานเสา

ช้ัน ๓ - ๔ , ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น ๓ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๗๔๐ วัน

                              งวดท่ี ๖๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๔๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๕ - ๖ , ทำงานเสา

ช้ัน ๕ - ๖ , ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น ๕ - ๖ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๗๖๐ วัน

                              งวดท่ี ๖๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๔๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานพ้ืน POST TENSION ชั้น ๗ - ๘ , ทำงานเสา
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ช้ัน ๗ - ๘ , ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น ๗ - ๘ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๗๗๐ วัน

                              งวดท่ี ๖๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๒๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานพ้ืนช้ันดาดฟา, ทำงานเสา ชั้นดาดฟา, ทำงานผนังคอนกรีต ชั้น

ดาดฟา, คานคอนกรีต ช้ันดาดฟา, พ้ืนหลอในที่ ช้ันดาดฟา, ทำโครงหลังคาเหล็กที่จอดรถ,

ติดตั้งผนังกันตก, โครงสรางท่ีเหลือทั้งหมด, ทำงานมุงหลังคา, ทำงานฉนวนกันความรอนตามแบบและรายการ แลว

เสร็จภายใน ๗๘๐ วัน

                              งวดท่ี ๖๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๕๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานกออิฐผนังทั้งหมด, ทำงานฉาบปูน ผนังภายใน ภายนอก ทั้งหมด,

เดินทอระบบประปาสุขาภิบาลภายในอาคารท้ังหมด,  เดินทอรอยสาย ระบบไฟฟาภายในอาคารทิ้งสายตามจุด

ท้ังหมด, ทำงานฝาเพดานท้ังหมด, ทำงานวัสดุผิวผนัง ภายในหองน้ำท้ังหมดตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๗๘๕ วัน

                              งวดท่ี ๖๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานผิวพื้นทั้งหมด, ทำงานบันได, ราวกันตก ทั้งหมด

ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๗๙๐ วัน

                              งวดท่ี ๖๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๔๖ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองน้ำ,

ชุดประตูและผนังกั้นหองน้ำสำเร็จรูป พรอมอุปกรณ, ติดตั้งประตู-หนาตาง ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๗๙๕ วัน

                              งวดท่ี ๖๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๖๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานผิวผนังท่ีเหลือท้ังหมด ตามแบบและรายการ

แลวเสร็จภายใน ๘๐๐ วัน

                              งวดท่ี ๖๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๘๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานระบบดับเพลิงทั้งหมด, ทำงานระบบไฟฟาภายนอก

ท่ีเหลือท้ังหมด, ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลภายใน - ภายนอกท่ีเหลือทั้งหมด ตามแบบและรายการ แลวเสร็จ

ภายใน ๘๐๕ วัน

                              งวดท่ี ๖๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๖๑ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานอาคาร

จอดรถ นายทหารสัญญาบัตร (อาคาร P1) ทำงานระบบเครื่องกลท้ังหมด, ติดตั้งครุภัณฑระบบประปาสุขาภิบาล,

ติดตั้งครุภัณฑระบบเครื่องกล, ทาสีอาคาร, ติดต้ังแผนปายประวัติอาคาร, ทดสอบการทำงาน

ของงานระบบตาง ๆ ของอาคารใหใชงานไดดี, ทำความสะอาดบริเวณกอสราง และทำงานสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ

ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๑๐ วัน

                              งวดท่ี ๗๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๘ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงาน รื้อถอน

อาคารหมายเลข ๑ – ๙ ตำแหนงตามแบบ, ขุดรื้อถนนผิว AC., ขุดรื้อถนนและลานผิวคอนกรีต, ขุดร้ือทางเทาผิว

คอนกรีต, รื้อถอนแนวรั้วตาขายถัก, รื้อถอนแนวรั้วคอนกรีตบล็อก พรอมขนยายออก, ขุดร้ือรางระบายน้ำ

และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก, รื้อยายเสาไฟฟา และวาลวน้ำประปา, รื้อถอนแทนศาลพระภูมิ, ลอมยายตนไม

ตำแหนงตามแบบ, สูบน้ำ ลอกเลน และถมดินบดอัดแนน บริเวณคูระบายน้ำของเดิมตำแหนงที่ ๑ - ๓ ตามแบบ, ถม

ดินบดอัดแนนบริเวณท่ี ๑  และปรับพ้ืนที่บดอัดแนนบริเวณท่ี ๓ พรอมตรวจทดลองแลวเสร็จ, กอสรางกำแพงกันดิน
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และบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๑๕ วัน

                              งวดท่ี ๗๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก งานโครงสรางหลังคาคลุมทางขาม / ทางเดินเทา จำนวน ๒ หลัง ทำงานปรับพื้นที่, วางผัง, ตอกเข็ม, ทำงาน

ฐานราก, ทำเสาตอมอ, ทำงานโครงสรางเหล็กโครงหลังคา ทำงานวิศวกรรมโครงสราง,

งานโครงสรางหลังคาคลุมทางขาม จำนวน ๔ หลัง ทำงานปรับพ้ืนที่, วางผัง, ตอกเข็ม, ทำงานฐานราก,

ทำเสาตอมอ, ทำงานโครงสรางเหล็กโครงหลังคา ทำงานวิศวกรรมโครงสราง งานโครงสรางหลังคาคลุมรถ

จักรยานยนตรับจางและศาลาพักคอย ทำงานวางผัง ตอกเสาเข็ม งานโครงสรางหลังคาคลุมรถจักรยานยนต และงาน

วิศวกรรมโครงสราง ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๒๐ วัน

                              งวดท่ี ๗๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๙๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก กอสรางทอระบายน้ำคอนกรีต  Dia 0.30 เมตร, Dia. 0.60 เมตร และ Dia. 0.80 เมตร,

ขุดวางทอระบายน้ำ HDPE ชนิดลอนเสริมเหล็กชั้น Class C Dia 800 มิลลิเมตร, กอสรางบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร (ฝาตะแกรงเหล็ก) และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๕๐ x ๐.๕๐ เมตร

(ฝาตะแกรงเหล็ก) พรอมชองรับน้ำ, บอพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร (ฝาตะแกรงเหล็ก)

และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๐.๘๐ x ๐.๘๐ เมตร (ฝาตะแกรงเหล็ก) พรอมชองรับน้ำ, บอพัก

คอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ เมตร (ฝาตะแกรงเหล็ก) และบอพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด ๑.๑๐ x

๑.๑๐ เมตร (ฝาตะแกรงเหล็ก) พรอมชองรับน้ำ, กอสรางชองรับน้ำ พรอมฝงทอ P.V.C. dia.6" Class 8.5 ขุดร้ือถนน

ผิว AC เดิมออกวางทอระบายน้ำคอนกรีต 2 Dia ๑.๐๐ เมตร พรอมชั้นฐาน และกอสรางกำแพงหัวทอสำหรับ

ทอระบายน้ำคอนกรีต 2 Dia ๑.๐๐ เมตร ตำแหนงตามแบบ, กอสราง BOX CULVERT คูขนาด ๑.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร

และกำแพงหัวทอสำหรับ BOX CULVERT คูขนาด ๑.๘๐ x ๑.๕๐ เมตร ตำแหนงตามแบบและรายการ แลวเสร็จ

ภายใน ๘๓๐ วัน

                              งวดท่ี ๗๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๘๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก ขุดตัดขนดินเดิมและปรับพ้ืนที่บดอัดแนนบริเวณท่ี ๒ พรอมตรวจทดลองแลวเสร็จ, ถม บดอัดแนนชั้นพื้นทาง

(หินคลุก) บริเวณท่ีกอสรางถนนผิวคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร ท้ังหมด พรอมตรวจทดลองแลวเสร็จ, ถมปรับระดับบด

อัดชั้นทรายหยาบ พรอมเทคอนกรีตถนน หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๓๕ วัน

                              งวดท่ี ๗๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๕๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก รื้อถอนอาคารหมายเลข ๑ - ๙ ตำแหนงตามแบบพรอมขนยายออก,  ขุดรื้อถนนผิว AC. ของเดิม พรอมขน

ยายออก, ขุดรื้อถนนและลานผิวคอนกรีตของเดิม พรอมขนยายออก, ขุดร้ือทาง กอสรางทางเทา

คอนกรีตเสริมเหล็ก, ถม บดอัดแนนช้ันพื้นทาง (หินคลุก) บริเวณท่ีกอสรางทางจักรยานผิวคอนกรีตหนา ๐.๑๐ เมตร

พรอมตรวจทดลอง,  ถมปรับระดับบดอัดชั้นทรายหยาบ พรอมเทลานคอนกรีต หนา ๐.๑๐ เมตร, กอสราง CURB

คอนกรีตเสริมเหล็ก และขอบคันหินเตี้ย, ทาสีตีเสน, เครื่องหมายจราจร, ชองจอดรถยนต

ซอมคืนสภาพถนนผิว AC. บริเวณที่ขุดวางทอระบายน้ำตำแหนงตามแบบ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๘๔๕ วัน

                              งวดท่ี ๗๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๒๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก ทำงานผิวพ้ืนและผนัง ไดแก (พ๑) ปูหินลูกเตา (Cobble Stone), (พ๓) ปูกระเบื้องซีเมนตปูพื้น,

(พ๔) ทำผิวทรายลาง เบอร ๔ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๕๕ วัน

                              งวดท่ี ๗๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๘๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย
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นอก ทำงานผิวพ้ืนและผนัง ไดแก (พ๒)ปูกระเบื้องเซรามิกเนื้อเดียว (Homogeneous Tile) ตามแบบและรายการ

แลวเสร็จภายใน ๘๖๕ วัน

                              งวดท่ี ๗๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๖๙ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก ทำงานผิวพ้ืนและผนัง ไดแก (พ๕) ทำผิวพื้นอะคริลิคไวนิล คละสี ชนิดเคลือบแข็ง (Color Flake), (พ๖) โรยหิน

เกล็ดหนา ๕ เซนติเมตร ปูรองดวยแผนใยสังเคราะหและตะแกรงปลูกหญาพลาสติก,

(พ๗) ปูกระเบ้ืองเซรามิกเน้ือเดียว (Homogeneous Tile), งานติดตั้งเสากั้นรถยนตชนิดเก็บลงดินได, งานติดตั้ง

ราวกันตกสเตนเลส สูง ๑.๐ เมตร, งานติดตั้งท่ีจอดรถจักรยาน, งานติดตั้งปายบอกขอมูลจราจร, งานปาย

บอกอาคารตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๗๐ วัน

                              งวดท่ี ๗๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๗๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก งานปลูกไมยืนตน, งานติดตั้งงานอุปกรณดูแลรักษาสวน ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๗๕ วัน

                              งวดท่ี ๗๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก  งานขุดวาง BOX CULVERT, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, กำแพงกันดิน, งานปลูกไมพุมไมคลุมดิน, ทำความ

สะอาดบริเวณกอสรางและทำงานสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือในพื้นที่งาน สรางอาคารพักอาศัยรวมขาราชการกองทัพอากาศ

ทาดินแดง พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก ระยะท่ี ๒ ตามแบบและรายการทุกประการ แลวเสร็จภายใน ๘๘๐ วัน

                              งวดท่ี ๘๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๐๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก ติดตั้งระบบไฟฟาภายนอก ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๘๕ วัน

                              งวดท่ี ๘๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๖๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก ติดตั้งหมอแปลงไฟฟาท้ังหมด ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๙๐ วัน

                              งวดท่ี ๘๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑.๐๒ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก ติดตั้ง RING MAIN UNIT, และไฟฟาภายนอกทั้งหมด ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๙๕ วัน

                              งวดท่ี ๘๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๐.๖๔ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานงานภาย

นอก ทำความสะอาดบริเวณกอสราง ทดสอบระบบตาง ๆ ใหใชงานได และทำงานส่ิงอื่น ๆ ที่เหลือ

ตามแบบและรายการทุกประการ แลวเสร็จภายใน ๙๐๐ วัน

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกำหนด ดังน้ี

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๐๕ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา
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                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตท้ังน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับชำระเงินลวงหนานั้น

                        ทั้งนี้ ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีหนังสือแจงความจำนงขอรับ/ไมขอรับ เงินลวงหนา ในอัตรา

ไมเกินรอยละ ๕ ของราคาจางท้ังหมด ในวันเสนอราคาดวย

                    การจายเงินลวงหนาตามขอนี้ กรมจะใหสิทธิ์ขอรับเงินลวงหนาดังกลาวไดเฉพาะในกรณีที่

กรม ไดระบุอัตราการจายเงินลวงหนา (อัตรารอยละ) ไวเทานั้น

                 ๑๒.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๒.๑  เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ผูกพันงบประมาณ ๓ ป (ป ๖๓ – ๖๕) โดยใชจายจาก

เงินงบประมาณป ๖๓ ของ ชย.ทอ. แผนงานพ้ืนฐาน กลุมงบงานกอสรางและสาธารณูปโภค งบสิ่งกอสรางและสิ่ง

อำนวยความสะดวกตามโครงการ คาท่ีดินและส่ิงกอสราง งบลงทุน โครงการกอสรางบานพักขาราชการ ทอ.ทาดินแดง

(ระยะท่ี ๒) โดยการจางสรางอาคารท่ีพักนายทหารสัญญาบัตรโสด จำนวน ๑ อาคาร, สรางอาคาร

ท่ีพักนายทหารประทวนครอบครัว จำนวน ๑ อาคาร, สรางอาคารจอดรถนายทหารสัญญาบัตร จำนวน

๑ อาคาร จำนวน ๑ งาน รหัส ส ๓๕๐๗๕ – ๗๖๐๗๐๒๗๑ – ๐๐๕ จำนวนเงิน ๖๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท สำหรับงบ

ประมาณสวนที่เหลือจำนวนเงิน ๖๗๒,๙๗๑,๗๐๐ บาท จะขอตั้งงบประมาณไวในป ๖๔ ตอไป ทั้งนี้

จะกอหนี้ผูกพันหรือลงนามในสัญญาไดก็ตอเมื่อไดรับความเห็นชอบความเหมาะสมของราคาจากสำนักงบประมาณ

แลวเทาน้ัน

                  การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อกรม ไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณประจำป พ.ศ.

๒๕๖๓

                    ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งส้ิน ๗๔๑,๙๗๑,๗๐๐ บาท

(เจ็ดรอยส่ีสิบเอ็ดลานเกาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยบาทถวน)

                          ๑๒.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังน้ี

                                   (๑)    แจงการส่ังหรือนำส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๒.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
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เวลาท่ีกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน การ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๒.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๒.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๒.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทำการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                        ๑๒.๗   การจัดซื้อจัดจางครั้งน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณราย

จายประจำปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแลว และกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรร

งบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือจัดจางในครั้งดังกลาว หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิก

การจัดซื้อจัดจางได

            ๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง

                  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนำมาใชในกรณีที่คางาน

กอสราง ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการตอไปนี้

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีที่ระดับท่ีกำหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กำหนด

ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรม ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ ๑.๕

            ๑๔. มาตรฐานฝมือชาง

                  เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผู

ยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก……-……หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบ
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เทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ …-…

ของแตละสาขาชางจำนวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง

                  ผูรับจางตองจัดใหมีวิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟากำลัง วิศวกรเครื่องกล วิศวกรสุขาภิบาล และสถาปนิก

สาขาสถาปตยกรรมหลัก ระดับสามัญวิชาชีพขึ้นไปเปนผูควบคุมงาน

            ๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด

            ๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                  กรมสามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                    ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำ

สัญญากับกรมไวช่ัวคราว

  

 
กรมชางโยธาทหารอากาศ

       มิถุนายน ๒๕๖๓


