
( สำเนา )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางปรับปรุงบานพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) เขต ๑, ๒ และ ๓ ทาดินแดง จำนวน ๒๔ หอง

ตามประกาศ กรมชางโยธาทหารอากาศ

ลงวันที่         มกราคม ๒๕๖๔
 
                  กรมชางโยธาทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

ปรับปรุงบานพักอาศัยกองทัพอากาศ (เรือนแถว) เขต ๑, ๒ และ ๓ ทาดินแดง จำนวน ๒๔ หอง ณ กรุงเทพมหานคร

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนที่ ๒

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

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
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                          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

ประเภทงานอาคาร ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองลานสองแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคู

สัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเช่ือถือ (ยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับแตวันสงมอบงาน

จนถึงวันท่ียื่นขอเสนอ)

                  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                         กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี

การกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย

                         กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้น

ตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                         สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกราย

จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขที่กำหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                  ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง

                  ๒.๑๓ หนังสือรับรองผลงานของหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ จะตองผานการตรวจสอบพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของ กรมชางโยธาทหารอากาศ วามีความนาเช่ือถือเพียงใด โดยใหนำผล

งานภาคเอกชนมายื่นใหตรวจสอบกอนวันยื่นขอเสนอ อยางนอย ๕ วันทำการ

                  ๒.๑๔  ผูยื่นขอเสนอสามารถยื่นขอเสนอในรูปแบบกิจการรวมคาได ทั้งน้ี ใหหมายถึง

กิจการรวมคา (Joint Venture) เทาน้ัน     

            ๓.   หลักฐานการยื่นขอเสนอ

                  ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (กรมขอสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาเอกสารอ่ืนนอกเหนือจากที่กำหนด) โดยแยก



เปน ๒ สวน คือ

                  ๓.๑   สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                         (๑)   ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

                                (ข)       บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ 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)

                         ท้ังน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบถวน ถูกตอง

แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) ใหโดยผูยื่น

ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                  ๓.๒   สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                              (๑)   ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้

หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                         (๒)   หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                         (๓)   สำเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการกำหนดผล

งานตามขอ ๒.๑๐ เทาน้ัน)

                         (๔)   สำเนาหนังสือแจงผลการตรวจสอบรับรองผลงานภาคเอกชนที่กรมเชื่อถือที่ผานการตรวจ

สอบพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของกรมชางโยธาทหารอากาศ

                         (๕)   บัญชีเอกสารสวนท่ี 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



อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ 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

ท้ังน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตองตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๕๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๖๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

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

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายช่ือผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดราย



ช่ือผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูย่ืนขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน

เวนแต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๔๐๖,๘๘๐.๐๐ บาท (สี่แสนหก

พันแปดรอยแปดสิบบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชำระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจาย เงินนอกงบประมาณกรมชาง

โยธาทหารอากาศ)

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

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

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

                          กรณีท่ีผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำ

ประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคา

กำหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ



                  หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ำประกันภายใน ๑๕ วันนับถัดจาก

วันท่ีกรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัด

เลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรือขอตกลง หรือผูย่ืน

ขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว

                  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

            ๖.   หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                     ๖.๑    ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน

โดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

                  ๖.๒   หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูก

ตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก

เง่ือนไขท่ีกรมกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญและความแตก

ตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปน

การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอราย

                  ๖.๓   กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี

                              (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                         (๒)   ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

                            (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                     ๖.๔    ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                     ๖.๕    กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได

และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย

ใดๆ มิได รวมท้ังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูย่ืนขอเสนอ

เปนผูท้ิงงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำ

การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น

มาเสนอราคาแทน เปนตน             



            ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะใหผูย่ืนขอ

เสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด

ๆ จากกรม

                  ๖.๖   กอนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามี

การกระทำท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน

หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอราย

อ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

            ๗.   การทำสัญญาจางกอสราง

                        กอนลงนามในสัญญา กรมจะแจงใหผูยื่นขอเสนอรายที่เปนผูชนะการจัดซื้อจัดจาง

หรือเปนผูท่ีไดรับการคัดเลือก มาจัดทำใบแจงปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการกอสรางใหตรงกับ

แบบรูปและรายการละเอียด

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดย

ใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ

                          ๗.๓     หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

                          ๗.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

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 ๘ งวด ดังนี้



                          งวดท่ี ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานปรับปรุงบาน

พักอาศัยกองทัพอากาศ เขต ๑ จำนวน ๓ หอง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอรดฉาบเรียบ, รื้อถอนและติดตั้ง

ระบบไฟฟา, ซอมรอยแตกราวผนังเดิม, รื้อถอนและกรุผนังกระเบื้องเซรามิก, รื้อถอนและติดตั้งประตู/หนาตาง, รื้อ

ถอนและปูพ้ืนกระเบ้ืองพอรซเลน, ปูพื้นกระเบ้ืองยาง PVC ลายเลียนแบบไมพ้ืน, ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี, รื้อถอนและ

ติดตั้งสุขภัณฑ, ทาสีฝาเพดานและสีภายในอาคาร, ทดสอบระบบไฟฟา

และแสงสวาง ใหใชงานไดดี, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล ใหใชงานไดดี, ทำงานอื่น ๆ แลวเสร็จ,

เก็บทำความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๔๕ วัน

                                งวดท่ี ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานปรับปรุง

บานพักอาศัยกองทัพอากาศ เขต ๑ จำนวน ๓ หอง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอรดฉาบเรียบ, รื้อถอนและ

ติดตั้งระบบไฟฟา, ซอมรอยแตกราวผนังเดิม, รื้อถอนและกรุผนังกระเบื้องเซรามิก, รื้อถอนและติดตั้งประตู/หนาตาง,

รื้อถอนและปูพ้ืนกระเบื้องพอรซเลน, ปูพ้ืนกระเบ้ืองยาง PVC ลายเลียนแบบไมพ้ืน, ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี, รื้อถอน

และติดตั้งสุขภัณฑ, ทาสีฝาเพดานและสีภายในอาคาร, ทดสอบระบบไฟฟา

และแสงสวาง ใหใชงานไดดี, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล ใหใชงานไดดี, ทำงานอื่น ๆ แลวเสร็จ,

เก็บทำความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน

                              งวดท่ี ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงาน ปรับปรุง

บานพักอาศัยกองทัพอากาศ เขต ๒ จำนวน ๓ หอง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอรดฉาบเรียบ, รื้อถอนและ

ติดตั้งระบบไฟฟา, ซอมรอยแตกราวผนังเดิม, รื้อถอนและกรุผนังกระเบื้องเซรามิก, รื้อถอนและติดตั้งประตู/หนาตาง,

รื้อถอนและปูพ้ืนกระเบื้องพอรซเลน, ปูพ้ืนกระเบ้ืองยาง PVC ลายเลียนแบบไมพ้ืน, ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี, รื้อถอน

และติดตั้งสุขภัณฑ, ทาสีฝาเพดานและสีภายในอาคาร, ทดสอบระบบไฟฟา

และแสงสวาง ใหใชงานไดดี, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล ใหใชงานไดดี, ทำงานอื่น ๆ แลวเสร็จ,

เก็บทำความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๓๕ วัน

                              งวดท่ี ๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานปรับปรุง

บานพักอาศัยกองทัพอากาศ เขต ๒ จำนวน ๓ หอง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอรดฉาบเรียบ, รื้อถอนและ

ติดตั้งระบบไฟฟา, ซอมรอยแตกราวผนังเดิม, รื้อถอนและกรุผนังกระเบื้องเซรามิก, รื้อถอนและติดตั้งประตู/หนาตาง,

รื้อถอนและปูพ้ืนกระเบื้องพอรซเลน, ปูพ้ืนกระเบ้ืองยาง PVC ลายเลียนแบบไมพ้ืน, ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี, รื้อถอน

และติดตั้งสุขภัณฑ, ทาสีฝาเพดานและสีภายในอาคาร, ทดสอบระบบไฟฟา

และแสงสวาง ใหใชงานไดดี, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล ใหใชงานไดดี, ทำงานอื่น ๆ แลวเสร็จ,

เก็บทำความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน

                              งวดท่ี ๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานปรับปรุง

บานพักอาศัยกองทัพอากาศ เขต ๒ จำนวน ๓ หอง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอรดฉาบเรียบ, รื้อถอนและ

ติดตั้งระบบไฟฟา, ซอมรอยแตกราวผนังเดิม, รื้อถอนและกรุผนังกระเบื้องเซรามิก, รื้อถอนและติดตั้งประตู/หนาตาง,

รื้อถอนและปูพ้ืนกระเบื้องพอรซเลน, ปูพ้ืนกระเบ้ืองยาง PVC ลายเลียนแบบไมพ้ืน, ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี, รื้อถอน

และติดตั้งสุขภัณฑ, ทาสีฝาเพดานและสีภายในอาคาร, ทดสอบระบบไฟฟา



และแสงสวาง ใหใชงานไดดี, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล ใหใชงานไดดี, ทำงานอื่น ๆ แลวเสร็จ,

เก็บทำความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๒๕ วัน

                              งวดท่ี ๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานปรับปรุง

บานพักอาศัยกองทัพอากาศ เขต ๒ จำนวน ๓ หอง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอรดฉาบเรียบ, รื้อถอนและ

ติดตั้งระบบไฟฟา, ซอมรอยแตกราวผนังเดิม, รื้อถอนและกรุผนังกระเบื้องเซรามิก, รื้อถอนและติดตั้งประตู/หนาตาง,

รื้อถอนและปูพ้ืนกระเบื้องพอรซเลน, ปูพ้ืนกระเบ้ืองยาง PVC ลายเลียนแบบไมพ้ืน, ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี, รื้อถอน

และติดตั้งสุขภัณฑ, ทาสีฝาเพดานและสีภายในอาคาร, ทดสอบระบบไฟฟา

และแสงสวาง ใหใชงานไดดี, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล ใหใชงานไดดี, ทำงานอื่น ๆ แลวเสร็จ,

เก็บทำความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

                              งวดท่ี ๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานปรับปรุง

บานพักอาศัยกองทัพอากาศ เขต ๒ จำนวน ๓ หอง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอรดฉาบเรียบ, รื้อถอนและ

ติดตั้งระบบไฟฟา, ซอมรอยแตกราวผนังเดิม, รื้อถอนและกรุผนังกระเบื้องเซรามิก, รื้อถอนและติดตั้งประตู/หนาตาง,

รื้อถอนและปูพ้ืนกระเบื้องพอรซเลน, ปูพ้ืนกระเบ้ืองยาง PVC ลายเลียนแบบไมพ้ืน, ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี, รื้อถอน

และติดตั้งสุขภัณฑ, ทาสีฝาเพดานและสีภายในอาคาร, ทดสอบระบบไฟฟา

และแสงสวาง ใหใชงานไดดี, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล ใหใชงานไดดี, ทำงานอื่น ๆ แลวเสร็จ,

เก็บทำความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๓๑๕ วัน

                              งวดท่ี ๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดทำงานปรับปรุง

บานพักอาศัยกองทัพอากาศ เขต ๒ จำนวน ๓ หอง รื้อถอนและติดตั้งฝาเพดานยิปซัมบอรดฉาบเรียบ, รื้อถอนและ

ติดตั้งระบบไฟฟา, ซอมรอยแตกราวผนังเดิม, รื้อถอนและกรุผนังกระเบื้องเซรามิก, รื้อถอนและติดตั้งประตู/หนาตาง,

รื้อถอนและปูพ้ืนกระเบื้องพอรซเลน, ปูพ้ืนกระเบ้ืองยาง PVC ลายเลียนแบบไมพ้ืน, ติดตั้งบัวเชิงผนัง พีวีซี, รื้อถอน

และติดตั้งสุขภัณฑ, ทาสีฝาเพดานและสีภายในอาคาร, ทดสอบระบบไฟฟา

และแสงสวาง ใหใชงานไดดี, ทดสอบระบบประปาและสุขาภิบาล ใหใชงานไดดี, ทำงานอื่น ๆ แลวเสร็จ,

เก็บทำความสะอาดสถานที่กอสรางใหเรียบรอย, ติดตั้งแผนปายประวัติอาคาร ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน

๓๖๐ วัน

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกำหนด ดังน้ี

                          ๙.๑     กรณีท่ีผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๐๙ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ



ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน

นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง

                ๑๑.       ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                  ๑๑.๑  เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ โดยใชจายจากงบประมาณป ๖๔ งบสิ่งกอสรางและ

ส่ิงอำนวยความสะดวกตามแผนการกอสรางประจำป ณ ที่ตั้งดอนเมือง คาที่ดินและสิ่งกอสราง รหัส

ส ๔๕๐๗๕ – ๗๖๐๗๐๐๗๒ – ๐๓๑ จำนวนเงิน ๘,๑๓๗,๖๐๐ บาท

                  การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อกรม ไดรับอนุมัติเงินคาจางจากงบประมาณประจำป พ.ศ.

๒๕๖๔

                  ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งส้ิน ๘,๑๓๗,๖๐๐ บาท

(แปดลานหน่ึงแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกรอยบาทถวน)

                  ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง

นำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี

                         (๑)   แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วันนับ

ตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน

ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                         (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตาง

ประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น

ท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น

                              (๓)  ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสง

เสริมการพาณิชยนาวี    

                  ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงจางภายในเวลา

ท่ีกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังอาจพิจารณาใหเปน

ผูท้ิงงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                  ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็น

ของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                  ๑๑.๕   ในกรณีท่ีเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน ผูยื่น

ขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียกรองคา



ใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                  ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูเสนอราคา

จะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากกรมไมได

                            (๑)  กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่จะ

ทำการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                            (๒)  มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจางหรือที่ไดรับ

การคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใด

ในการเสนอราคา

                            (๓)  การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรมหรือกระทบตอประโยชน

สาธารณะ

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

ความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

            ๑๒. การปรับราคาคางานกอสราง

                  การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนำมาใชในกรณีที่คางาน

กอสราง ลดลงหรือเพ่ิมข้ึนโดยวิธีการตอไปนี้

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

                  สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีท่ีระดับที่กำหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กำหนด

ไวในสัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรม ไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุใน ขอ ๑.๕

            ๑๓. มาตรฐานฝมือชาง

                  เมื่อกรม ไดคัดเลือกผูย่ืนขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผู

ยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน

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

เทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ …-…

ของแตละสาขาชางจำนวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง

                  ผูรับจางตองใชวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสถาปนิก เปนผูตรวจสอบและควบคุมงาน

            ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด

            ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                  กรมสามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ



การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                    ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำ

สัญญากับกรมไวชั่วคราว
 
 

กรมชางโยธาทหารอากาศ

        มกราคม ๒๕๖๔


