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( สําเนา )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๖๔ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ

ตามประกาศ กรมชางโยธาทหารอากาศ

ลงวันที่        ตุลาคม ๒๕๖๒

                  กรมชางโยธาทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

ปรับปรุงอาคารหมายเลข ๒๒๖๔ โรงพยาบาลจันทรุเบกษา กรมแพทยทหารอากาศ ณ โรงเรียนการบิน กําแพงแสน

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

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

                 ๒.    คุณสมบัติของผูย่ืนขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
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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

ประเภทงานอาคาร ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๗๖๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหกหม่ืนบาทถวน) และเปนผลงานที่

เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ (ยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับแตวันสงมอบ

งานจนถึงวันที่ยื่นขอเสนอ)

                          ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคารูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                          (๑)  กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบ

ถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวน

คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน

กอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได

                          (๒)  กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละ

นิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา

เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา

รายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการ

ยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง

ของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

                  ท้ังน้ี “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคา

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย          

                  ๒.๑๑ หนังสือรับรองผลงานของหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ จะตองผานการตรวจสอบพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของ กรมชางโยธาทหารอากาศ วามีความนาเชื่อถือเพียงใด โดยใหนําผล

งานภาคเอกชนมายื่นใหตรวจสอบกอน หรือภายในวันซื้อแบบและรายการ

                  ๒.๑๒  ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง

            ๓.   หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                  ๓.๑   สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                         (๑)   ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
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                                (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                (ข)    บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถา

มี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                              (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา

ของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) ของผูรวมคา

                         (๓)   ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้ง

รับรองสําเนาถูกตอง

                         (๔)    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

รัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                              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)
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                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๒๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๘๐ วัน นับ

ถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก 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 กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูย่ืนขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เช่ือวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด
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                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๒๘๙,๙๔๐.๐๐ บาท (สองแสน

แปดหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ (ส่ังจาย เงินนอกงบประมาณ กรมชาง

โยธาทหารอากาศ)

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

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

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

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันทีก่รมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
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                 ๖.๑    ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดย

ใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

                  ๖.๒   หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูก

ตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิค

หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กรม

กําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญและความแตกตางนั้นไมมีผล

ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจ

พิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอราย

                  ๖.๓   กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี

                              (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                         (๒)   ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

                            (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                     ๖.๔    ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                     ๖.๕    กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได

และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย

ใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ

เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทํา

การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น

มาเสนอราคาแทน เปนตน        

            ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะใหผูย่ืนขอ

เสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด

ๆ จากกรม

                  ๖.๖   กอนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามี

การกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน
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หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอราย

อ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย

ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน ๖ งวด ดังนี้

                          งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน

งานหลังคาและงานรื้อถอน รื้อถอนวัสดุมุงหลังคาเดิม, ติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอนเคลือบสี พรอมฉนวนกันความรอน,

ร้ือถอนและติดตั้งฝาเพดานภายนอก, ติดตั้งรางนํ้าและทอรับนํ้าฝน, รื้อถอนและติดตั้งระบบไฟฟา, รื้อถอน

และติดตั้งฝาเพดานภายใน ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน (นับตั้งแตวันเริ่มสัญญา)

                         งวดท่ี ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน

งานหองนํ้า รื้อถอนและติดตั้งประตู - หนาตาง, รื้อถอนผนังกออิฐ, รื้อถอนและติดตั้งสุขภัณฑ, รื้อถอนและติดตั้ง

ระบบประปา, กอผนังอิฐสามัญพรอมฉาบปูนเรียบ, กรุผนังกระเบื้องแกรนิตโตพรอมกรุยเชิง, รื้อถอนและปูพื้น

กระเบ้ืองแกรนิตโต, ติดตั้งเคานเตอรคอนกรีตเสริมเหล็กอางลางมือ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน

(นับตั้งแตวันเร่ิมสัญญา)

                         งวดท่ี ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน งานทาสี

 ทาสีฝาเพดานภายใน – นอก, ทาสีผนังภายใน - นอก ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน (นับตั้งแตวัน

เริ่มสัญญา)

                         งวดท่ี ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน ขัดทําความสะ

อาดและเคลอบพื้นหินขัดเดิม, ปูผิวพื้นหินขัดมีเสน พีวีซี, ดวงโคมไฟฟาแสงสวาง ตามแบบและรายการ แลวเสร็จ
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ภายใน ๑๒๐ วัน (นับตั้งแตวันเริ่มสัญญา)

                         งวดท่ี ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานติดตั้งงาน

ระบบทอน้ําและทอออกซิเจน, กรุผนังตกแตงภายใน ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน (นับตั้งแตวัน

เริ่มสัญญา)

                         งวดท่ี ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานติดตั้งเครื่อง

ปรับอากาศ, ทดสอบระบบไฟฟาและแสงสวาง, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล, ทดสอบระบบปรับอากาศ, เก็บ

ทําความสะอาดสถานท่ีกอสรางใหเรียบรอย, ติดตั้งแผนปายประวัติอาคาร ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๑๘๐ วัน (นับตั้งแตวันเริ่มสัญญา)

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังน้ี

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๐๙ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๑.๑  เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ โดยใชจายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล รพ.จัน

ทรุเบกษา พอ. ตามอนุมัติ ผอ.รพ.จันทรุเบกษา พอ. เม่ือ ๑๑ ก.ค.๖๒ ทายหนังสือ ฝกง.กอก.รพ.จันทรุเบกษา พอ. ที่

(ตอ ฝกง.กอก.รพ.ฯ เลขรับ ๓๔๘๓/๖๒) ลง ๒ ก.ค.๖๒ จํานวนเงิน ๕,๗๙๘,๘๐๐ บาท

                  การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรม ไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณประจําป พ.ศ.

๒๕๖๒

                  ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งส้ิน ๕,๗๙๘,๘๐๐ บาท

(หาลานเจ็ดแสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยบาทถวน)

                  ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง

นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี     

                         (๑)   แจงการสั่งหรือนําส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วันนับ

ตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน

ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได
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                         (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตาง

ประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น

ท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น

                              (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสง

เสริมการพาณิชยนาวี        

                  ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงจางภายในเวลา

ท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปน

ผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                  ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น

ของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                  ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่น

ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคา

ใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                  ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูเสนอราคา

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมไมได

                            (๑)  กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการ

จัดจางคร้ังนี้ตอไป

                            (๒)  มีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับ

การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใด

ในการเสนอราคา

                            (๓)  การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมหรือกระทบตอประโยชน

สาธารณะ

                            (๔)  กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตาม

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

            ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง

                  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางาน

กอสราง ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการตอไปนี้

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด

ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรม ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ ๑.๕

            ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง
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                  เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผู

ยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน

ฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก……-……หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท.หรือเทียบ

เทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ …-…

ของแตละสาขาชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง

                  ผูรับจางจะตองใชวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสถาปนิก เปนผูตรวจสอบและควบคุมงาน

            ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

            ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                  กรมสามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                  ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทํา

สัญญากับกรมไวช่ัวคราว

 
กรมชางโยธาทหารอากาศ

       ตุลาคม ๒๕๖๒


