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( สาํเนา )
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที� ........................

การจ้างก่อสร้างสร้างอาคารกองวทิยาการ กรมขนส่งทหารอากาศ จาํนวน ๑ งาน

ตามประกาศ กรมช่างโยธาทหารอากาศ

ลงวันที�         พฤษภาคม ๒๕๖๕

                  กรมชา่งโยธาทหารอากาศ ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกวา่ "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

สร้างอาคารกองวิทยาการ กรมขนสง่ทหารอากาศ จํานวน ๑ งาน ณ กรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี �

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๑.๓     สญัญาจ้างก่อสร้าง

                          ๑.๔     แบบหนงัสอืคํ �าประกนั

                                    (๑)   หลกัประกนัการเสนอราคา

                                    (๒)   หลกัประกนัสญัญา

                          ๑.๕     สตูรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผู้ ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั

                                    (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

                          ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                    (๑)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๑

                                    (๒)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒

                          ๑.๘   แผนการใช้พสัดทีุ�ผลติภายในประเทศและแผนการใช้เหลก็ที�ผลติภายในประเทศ

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

                 ๒.    คุณสมบตัขิองผู้ยื�นข้อเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย

                          ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกิจการ

                          ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้

ชั�วคราว เนื�องจากเป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบที�รัฐมนตรี

วา่การกระทรวงการคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ ทิ �งงาน

ของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถงึนิตบิคุคลที�ผู้ ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้
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จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนั �นด้วย

                          ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้าง

และการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา

                          ๒.๗     เป็นนิตบิคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ดงักลา่ว

                          ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ กรม ณ วนั

ประกาศประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี �

                          ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ ได้รับเอกสทิธิ�หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาล

ของผู้ ยื�นข้อเสนอได้มีคําสั�งให้สละเอกสทิธิ�และความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น

                          ๒.๑๐     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นนิตบิคุคล ซึ�งมีผลงานเป็นสญัญาเดียวโดยมีผลงานก่อสร้าง

ประเภทงานอาคาร ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๙,๖๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที�เป็นคู่

สญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนที�กรมเชื�อถือ (ย้อนหลงัไมเ่กิน ๕ ปี นบัแตว่นั

สง่มอบงานจนถงึวนัที�ยื�นข้อเสนอ)

                  ๒.๑๑ ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตั ิดงันี �

                          (๑)  กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ข้อตกลงฯ จะ

ต้องมีการกําหนดสดัสว่นหน้าที� และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ�งของ หรือมลูคา่ตามสญัญาของผู้ เข้าร่วม

ค้าหลกัมากกวา่ผู้ เข้าร่วมค้ารายอื�นทกุราย

                         (๒)  กรณีที�ข้อตกลงฯ กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั กิจการร่วมค้า

นั �นต้องใช้ผลงานของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที�ยื�นข้อเสนอ

                         สาํหรับข้อตกลงฯ ที�ไมไ่ด้กําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ เข้าร่วมค้าหลกั ผู้ เข้าร่วมค้าทกุราย

จะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

                  ๒.๑๒ ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement: e - GP) กรมบญัชีกลาง

                  ๒.๑๓ หนงัสอืรับรองผลงานของหนว่ยงานเอกชนที�กรมเชื�อถือ จะต้องผา่นการตรวจสอบพิจารณา

จากคณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของ กรมชา่งโยธาทหารอากาศ วา่มีความนา่เชื�อถือเพียงใด โดยให้

นําผลงานภาคเอกชนมายื�นให้ตรวจสอบก่อนวนัยื�นข้อเสนอ อยา่งน้อย ๕ วนัทําการ

                  ๒.๑๔  ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถยื�นข้อเสนอในรูปแบบกิจการร่วมค้าได้ ทั �งนี � ให้หมายถงึ

กิจการร่วมค้า (Joint Venture) เทา่นั �น              

            ๓.   หลักฐานการยื�นข้อเสนอ

                  ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ยื�นมาพร้อมกบัใบเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาค

รัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ (กรมขอสงวนสทิธิ�ไม่พจิารณาเอกสารอื�นนอกเหนือจากที�กาํหนด) โดยแยก

เป็น ๒ สว่น คือ

                  ๓.๑   ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี �

                         (๑)   ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล

                                (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสาํเนาหนงัสอืรับรอง

การจดทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง
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                               (ข)    บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียน

นิตบิคุคล หนงัสอืบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นราย

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาํเนาถกูต้อง

                        (๒)    ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสาํเนาสญัญาของ

การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที�ระบไุว้ใน (๑) ของผู้ ร่วมค้า

                         (๓)   ในกรณีผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นนิตบิคุคล ให้ยื�นสาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม (ถ้ามี) พร้อมทั �ง

รับรองสาํเนาถกูต้อง

                         (๔)    บญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาค

รัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                         ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ครบถ้วน ถกูต้อง

แล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้

ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                  ๓.๒   ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดงัต่อไปนี �

                              (๑)    ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอมอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสอืมอบ

อํานาจซึ�งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �

หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนิุตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั �น

                         (๒)   หลกัประกนัการเสนอราคา ตามข้อ ๕

                         (๓)   สาํเนาหนงัสอืรับรองผลงานพร้อมทั �งรับรองสาํเนาถกูต้อง (ให้ใช้ในกรณีที�มีการกําหนดผล

งานตามข้อ ๒.๑๐ เทา่นั �น)

                         (๔)   สาํเนาหนงัสอืแจ้งผลการตรวจสอบรับรองผลงานภาคเอกชนที�กรมเชื�อถือที�ผา่นการตรวจ

สอบพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของกรมชา่งโยธาทหารอากาศ

                         (๕)   สาํเนาใบขึ �นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)

(ถ้ามี)

                         (๖)   บญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาค

รัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                         ทั �งนี � เมื�อผู้ ยื�นข้อเสนอดําเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ครบถ้วน ถกูต้อง

แล้ว ระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์จะสร้างบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้

ยื�นข้อเสนอไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องยื�นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้อง

กรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไม่

ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ให้ผู้ ยื�นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไมต้่องยื�นใบ
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แจ้งปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคาเดียว

โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอ่หนว่ย หรือราคาตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง ทั �งนี �

ราคารวมที�เสนอจะต้องตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนงัสอื ถ้าตวัเลขและตวัหนงัสอืไมต่รงกนั ให้ถือตวัหนงัสอืเป็น

สาํคญั โดยคดิราคารวมทั �งสิ �นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้แล้ว

                                   ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๑๘๐ วนั ตั �งแตว่นัเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

                          ๔.๓     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๓๖๐ วนั นบั

ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจ้าง

                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ ยื�นข้อเสนอควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ให้ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์ทั �งหมดเสยีก่อนที�จะตกลงยื�นข้อเสนอตามเงื�อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๕     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วย

อิเลก็ทรอนิกส์ในวนัที� ........................  ระหวา่งเวลา ........................ น.  ถงึ ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

                                    เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

                          ๔.๖     ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องจดัทําเอกสารสาํหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ ยื�นข้อเสนอต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน

ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการ

เสนอราคาให้แก่กรม ผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะดําเนินการตรวจสอบ

คณุสมบตัขิองผู้ ยื�นข้อเสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นตามข้อ

๑.๖ (๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอราย

อื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

                          หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์วา่ ก่อนหรือในขณะที�

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖

(๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดั

รายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นออกจากการเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วเป็นผู้

ทิ �งงาน เว้นแต ่กรม จะพิจารณาเหน็วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น มิใชเ่ป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักลา่วและได้ให้ความ

ร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องปฏิบตั ิดงันี �

                                   (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้

จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว

                                   (๓)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�
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กําหนด

                                   (๔)    ผู้ ยื�นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้

                                   (๕)    ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเวบ็ไซต์ www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙    ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจดัทําแผนการใช้พสัดทีุ�ผลติภายในประเทศ

และแผนการใช้เหลก็ที�ผลติภายในประเทศ โดยยื�นให้หนว่ยงานของรัฐภายใน ๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามใน

สญัญา

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผู้ ยื�นข้อเสนอต้องวางหลกัประกนัการเสนอราคาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดั

จ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี � จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

(หนึ�งล้านสองแสนบาทถ้วน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั �นชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัที�ยื�นข้อเสนอ หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ (สั�งจา่ย เงินนอกงบประมาณ กรมชา่ง

โยธาทหารอากาศ)

                          ๕.๒     หนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที�คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด

                          ๕.๓     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนงัสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํ �า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอนําเช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ยหรือพนัธบตัรรัฐบาลไทยหรือหนงัสอืคํ �า

ประกนัของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาจะต้องสง่ต้นฉบบั

เอกสารดงักลา่วมาให้กรมตรวจสอบความถกูต้องในวนัที� ........................ ระหวา่ง

เวลา ........................ น. ถงึ ........................ น.

                          กรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ยื�นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนงัสอืคํ �าประกนั

อิเลก็ทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคาให้ระบชืุ�อผู้ เข้าร่วมค้ารายที�สญัญาร่วมค้า

กําหนดให้เป็นผู้ เข้ายื�นข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐเป็นผู้ ยื�นข้อเสนอ

                          หลกัประกนัการเสนอราคาตามข้อนี � กรมจะคืนให้ผู้ ยื�นข้อเสนอหรือผู้ คํ �าประกนัภายใน ๑๕ วนั

นบัถดัจากวนัที�กรมได้พิจารณาเหน็ชอบรายงานผลคดัเลอืกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแตผู่้ ยื�นข้อ

เสนอรายที�คดัเลอืกไว้ซึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรือได้คะแนนรวมสงูสดุไมเ่กิน ๓ ราย ให้คืนได้ตอ่เมื�อได้ทําสญัญาหรือ

ข้อตกลง หรือผู้ ยื�นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผกูพนัแล้ว 

                          การคืนหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไมมี่ดอกเบี �ย

                 ๖.    หลักเกณฑ์และสทิธิในการพจิารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ครั �งนี � กรมจะพิจารณา

ตดัสนิโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา
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                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ

                                   กรณีใช้หลกัเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื�นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา

รวม

                          ๖.๓     หากผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อ

เสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น เว้นแตผู่้ ยื�นข้อเสนอรายใด

เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทีุ�จะจ้างไมค่รบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด

แตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กรมกําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ในสว่นที�มิใชส่าระ

สาํคญัและความแตกตา่งนั �น ไมมี่ผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสยีเปรียบตอ่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเป็นการผิด

พลาดเลก็น้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น

                          ๖.๔     กรมสงวนสทิธิ�ไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ ยื�นข้อเสนอโดยไมมี่การผอ่นผนั ในกรณีดงัตอ่

ไปนี �

                                   (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �นในบญัชีรายชื�อผู้ รับเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์

ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์ ของกรม

                                   (๒)    ไมก่รอกชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ที�เป็นสาระสาํคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสยีเปรียบแก่ผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น

                          ๖.๕     ในการตดัสนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือกรม มีสทิธิให้ผู้ ยื�นข้อเสนอชี �แจงข้อเทจ็จริงเพิ�มเตมิได้ กรมมีสทิธิ

ที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเทจ็จริงดงักลา่วไมเ่หมาะสมหรือไมถ่กูต้อง

                          ๖.๖     กรมทรงไว้ซึ�งสทิธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลอืกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลกิ การ

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทางราชการ

เป็นสาํคญั และให้ถือวา่การตดัสนิของกรมเป็นเดด็ขาดผู้ ยื�นข้อเสนอจะเรียกร้องคา่ใช้จา่ย หรือคา่เสยีหายใดๆ

มิได้ รวมทั �ง กรมจะพิจารณายกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์และลงโทษผู้ ยื�นข้อเสนอเป็นผู้ ทิ �งงาน ไมว่า่จะ

เป็นผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกหรือไมก็่ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้วา่ยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต เชน่

การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

                               ในกรณีที�ผู้ ยื�นข้อเสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์หรือก

รม จะให้ผู้ ยื�นข้อเสนอนั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ผู้ ยื�นข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ กรม มีสทิธิที�จะไมรั่บข้อเสนอหรือไมรั่บ

ราคาของผู้ ยื�นข้อเสนอรายนั �น ทั �งนี �ผู้ ยื�นข้อเสนอดงักลา่วไมมี่สทิธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสยีหายใดๆ จากกรม

                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสญัญา กรม อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ หาก

ปรากฏวา่มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการประกวดราคาหรือที�ได้รับการคดัเลอืกมีผลประโยชน์
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ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อ

เสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา

                          ๖.๘     หากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�นข้อ

เสนอรายอื�นที�ไมเ่กินร้อยละ ๑๐ ให้หนว่ยงานของรัฐจดัซื �อจดัจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจดัเรียง

ลาํดบัผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ�งเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นไมเ่กิน

ร้อยละ ๑๐ ที�จะเรียกมาทําสญัญาไมเ่กิน ๓ ราย

                                    ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เป็นกิจการร่วมค้าที�จะได้สทิธิตามวรรคหนึ�ง ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องเป็น

ผู้ประกอบการ SMEs

                          ๖.๙     หากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งมิใชผู่้ประกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทย

หรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�

มิได้ถือสญัชาตไิทยหรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กินร้อยละ ๓ ให้หนว่ยงานของรัฐจดั

ซื �อหรือจดัจ้างจากผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทยหรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย

ดงักลา่ว

                                    ผู้ ยื�นข้อเสนอที�เป็นกิจการร่วมค้าที�จะได้สทิธิตามวรรคหนึ�ง ผู้ เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องเป็น

ผู้ประกอบการที�เป็นบคุคลธรรมดาที�ถือสญัชาตไิทยหรือนิตบิคุคลที�จดัตั �งขึ �นตามกฎหมายไทย

                 ๗.     การทาํสัญญาจ้างก่อสร้าง

                กอ่นลงนามในสัญญา กรมจะแจ้งให้ผู้ยื�นข้อเสนอรายที�เป็นผู้ชนะการจดัซื �อจดัจ้าง

หรือเป็นผู้ที�ได้รับการคัดเลือก มาจดัทาํใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบญัชีรายการก่อสร้างให้

ตรงกับ

แบบรูปและรายการละเอียด

                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ

๑.๓ หรือทําข้อตกลงเป็นหนงัสอืกบักรม ภายใน ๗ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนั

สญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ ให้กรมยดึถือไว้ในขณะทํา

สญัญาโดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี �

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวนัที�ที�ใช้เช็คหรือดราฟท์

นั �น ชําระตอ่เจ้าหน้าที�ในวนัทําสญัญา หรือก่อนวนันั �นไมเ่กิน ๓ วนัทําการ

                          ๗.๓     หนงัสอืคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนงัสอืคํ �าประกนัอิเลก็ทรอนิกส์ตามวิธีการที�กรมบญัชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนงัสอืคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้

ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธรุกิจคํ �าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย

ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอยา่งหนงัสอืคํ �า

ประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย

                          หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคา

อิเลก็ทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว
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                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ

                          กรมจะจา่ยคา่จ้างซึ�งได้รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอื�น ๆ และคา่ใช้จา่ยทั �งปวงแล้ว โดยถือ

ราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกําหนดการจา่ยเงินเป็น จํานวน ๑๑ งวด ดงันี �

                         งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๕  ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน   รื �อถอนอาคาร

และ ถนนรอบอาคารของเดมิ, ปรับพื �นที�สาํหรับเตรียมการก่อสร้าง, ทํางานตอกเสาเข็มและ ตดัแตง่หวัเสาเข็ม, ตดิ

ตั �งฐานราก – ตอมอ่, สง่ SHOP DRAWING งานระบบประปาและงานระบบสขุาภิบาลและระบบกําจดัปลวก ตาม

แบบและรายการแล้วเสร็จภายใน ๔๕ วนั

                          งวดที� ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                   ตดิ

ตั �งโครงสร้าง คาน พื �นชั �น ๑ (ยกเว้น พื �นทางเท้ารอบอาคาร) และเสารับพื �นชั �น ๒ ตามแบบ, ตดิตั �งถงับําบดันํ �าเสยี

พร้อมฐานคอนกรีตเสริมเหลก็, ทําระบบ SOIL TREATMENT ป้องกนัปลวกและตดิตั �งระบบทอ่ PE กําจดัปลวก

พร้อมทดสอบระบบให้ใช้งานได้ดี, ตดิตั �งทอ่งานระบบสขุาภิบาลใต้พื �นอาคารชั �น ๑, สง่ SHOP DRAWING งาน

ระบบไฟฟ้า งานระบบเครือขา่ยข้อมลู งานระบบแจ้งเหตเุพลงิไม้ งานระบบสายอากาศโทรทศัน์ งานระบบ

โทรศพัท์ภายใน ตามแบบและรายการแล้วเสร็จภายใน ๙๕ วนั

                          งวดที� ๓ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๗ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                   ตดิ

ตั �งโครงสร้าง คาน พื �นชั �น ๒, ตดิตั �งโครงสร้าง เสา รับชั �นหลงัคา, ตดิตั �งโครงสร้าง บนัได ชั �น ๑ ขึ �น ชั �น ๒ ตามแบบ

และรายการภายใน ๑๔๐ วนั

                                งวดที� ๔ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน        

          ตดิตั �งงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหลก็ ชั �นหลงัคา, ตดิตั �งงานเหลก็โครงหลงัคา ชั �นหลงัคา, ทํางาน

โครงสร้างสว่นที�เหลอื, ตดิตั �ง เชิงชาย หลงัคาเหลก็รีดลอนเคลอืบส ีพร้อมฉนวนกนัความร้อน ตามแบบและ

รายการ

แล้วเสร็จภายใน ๑๗๐ วนั

                          งวดที� ๕ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๘ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                   ก่อ

อิฐ ชั �น ๑ และ ชั �น ๒ พร้อมงานฝังทอ่งานระบบที�ฝังในผนงัก่ออิฐ, ตดิตั �งงานเดนิทอ่ร้อยสาย งานระบบไฟฟ้า งาน

ระบบเครือขา่ยข้อมลู งานระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ งานระบบสายอากาศโทรทศัน์ งานระบบโทรศพัท์ภายใน, ฉาบ

ปนู ภายนอก ภายใน ชั �น ๑ และชั �น ๒ ตดิเส้นเซาะร่อง PVC สาํเร็จรูป รูปตวั U ตามแบบและรายการ

แล้วเสร็จภายใน ๑๙๐ วนั

                         งวดที� ๖ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                  

ตดิตั �งฝ้าเพดานภายใน ชั �น ๑ และ ชั �น ๒, ตดิตั �ง ดวงโคม สวิตซ์ไฟ เต้ารับไฟฟ้า และอปุกรณ์ งานระบบไฟฟ้า งาน

ระบบเครือขา่ยข้อมลู งานระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้ งานระบบสายอากาศโทรทศัน์ งานระบบโทรศพัท์ภายใน, ปู

กระเบื �อง พื �น ผนงั บวัเชิงผนงั คิ �วมมุกระเบื �อง และตดิตั �งจมกูบนัได ชั �น ๑ และชั �น ๒, ตดิตั �งราวจบับนัได

สแตนเลส, ตดิตั �งประต ู– หน้าตา่ง ชั �น ๑ และ ชั �น ๒ ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วนั

                         งวดที� ๗ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ  ๖ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                   ตดิ

ตั �งงานระบบประปาและสขุาภิบาลภายในอาคาร, ตดิตั �งสขุภณัฑ์ อปุกรณ์ประกอบห้องนํ �าและผนงัห้องนํ �า

สาํเร็จรูป, ทํางานคอนกรีตเสริมเหลก็ทางเท้ารอบอาคาร,ทํางานรางระบายนํ �ารอบอาคารและตดิตั �ง

ทอ่งานระบบระบายนํ �าฝนรอบอาคาร, ตดิตั �งงานระบบระบายนํ �าฝน ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐

วนั
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                        งวดที� ๘ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                   ตดิ

ตั �งผนงัตกแตง่ลามิเนต และ วสัดปิุดผิวชนิดมีลวดลาย, Self Leveling และปพืู �นกระเบื �องยางลายไม้,        ทาสฝ้ีา

เพดานและสายในอาคาร, ตดิตั �งครุภณัฑ์ระบบปรับอากาศ, ตดิตั �ง MOVING PARTITION

ผนงัเลื�อนกนัเสยีง, ก่อผนงัคอนกรีตบลอ็กโปร่ง ตามแบบและรายการแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วนั

                        งวดที� ๙ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๑ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                   ตดิ

ตั �งงานระบบไฟฟ้าแรงสงูภายนอกอาคาร, ทํางานปักเสา พาดสายไฟฟ้าพร้อมตดิตั �งงานระบบไฟฟ้าภายนอก, ตดิ

ตั �งงานระบบประปาภายนอก, ทํางานเดนิทอ่ระบบบําบดันํ �าเสยี ทํางานเดนิทอ่ระบายนํ �าฝนภายนอกอาคาร พร้อม

ตอ่เข้าสูร่ะบบระบายนํ �าสาธารณะ, ทํางานบดอดัชั �นดนิเดมิ บดอดัชั �นวสัดคุดัเลอืก บดอดัชั �นลกูรัง

และบดอดัชั �นหินคลกุตามแบบและรายการ, เทคอนกรีตพื �นคอนกรีต หนา ๐.๒๐ เมตร ตดัรอยตอ่คอนกรีต หยอด

ยาง ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วนั

                         งวดที� ๑๐ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๖ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                  

ตดิตั �งมา่นบงัแสง ชั �น ๑ และ ชั �น ๒, ตดิตั �งขอบคนัหินคอนกรีตเสริมเหลก็และตีเส้นจราจร, ปลกูหญ้า และ ต้นไม้,

ทํางานพื �น ทรายล้าง พร้อมพน่นํ �ายาเคลอืบตะไคร่ ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วนั

                       งวดที� ๑๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน                  

ทาส ีภายนอกอาคาร, ตดิตั �งครุภณัฑ์ระบบไฟฟ้า, ตดิตั �ง ครุภณัฑ์ระบบประปา ทดสอบระบบไฟฟ้า-แสงสวา่ง,

ทดสอบงานระบบ เครือขา่ยข้อมลู, ทดสอบงานระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้, ทดสอบระบบสายอากาศโทรทศัน์,

ทดสอบงานระบบโทรศพัท์ภายใน, ทดสอบระบบประปา-สขุาภิบาล, ทดสอบระบบปรับอากาศ,

สง่ As-Built drawing งานระบบไฟฟ้า งานระบบเครือขา่ยข้อมลู งานระบบแจ้งเหตเุพลงิไหม้, งานระบบสาย

อากาศ งานระบบโทรศพัท์ภายใน งานระบบประปาและสขุาภิบาล, ทํางานอื�น ๆ, ตดิตั �งแผน่ป้ายประวตัอิาคาร,

เก็บทําความสะอาดพื �นที�ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามแบบและรายการแล้วเสร็จภายใน ๓๖๐ วนั

                 ๙.    อัตราค่าปรับ

                          คา่ปรับตามสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � หรือข้อตกลงจ้างเป็น

หนงัสอืจะกําหนด ดงันี �

                          ๙.๑     กรณีที�ผู้ รับจ้างนํางานที�รับจ้างไปจ้างชว่งให้ผู้ อื�นทําอีกทอดหนึ�งโดยไมไ่ด้รับอนญุาต

จากกรม จะกําหนดคา่ปรับสาํหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างชว่งนั �น

                          ๙.๒     กรณีที�ผู้ รับจ้างปฏิบตัผิิดสญัญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดคา่ปรับ

เป็นรายวนัเป็นจํานวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ๐.๐๘ ของราคางานจ้าง

                 ๑๐.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ซึ�งได้ทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ หรือข้อ

ตกลงจ้างเป็นหนงัสอืแล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลา ไม่

น้อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัที�กรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน 

๑๕  วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง

                 ๑๑.    ข้อสงวนสทิธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ

                          ๑๑.๑  เงินคา่จ้างสาํหรับงานจ้างครั �งนี � โดยใช้จา่ยจากงบประมาณประจําปี ๖๕ ของ ชย.ทอ.

แผนงานพื �นฐาน กลุม่งบงานก่อสร้างและสาธารณปูโภค งบสิ�งก่อสร้างและสิ�งอํานวยความสะดวกตามแผน

การก่อสร้างประจําปี ณ ที�ตั �งดอนเมือง คา่ที�ดนิและสิ�งก่อสร้าง งบลงทนุ รหสั ส ๕๕๐๗๕ ๗๖๐๗๐๐๗๑-๐๔๒
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จํานวนเงิน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                  การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมื�อกรม ได้รับอนมุตัเิงินคา่ก่อสร้างจากงบประมาณประจําปี

พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเทา่นั �น

                  ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท             

(ยี�สบิสี�ล้านบาทถ้วน)

                  ๑๑.๒   เมื�อกรมได้คดัเลอืกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวด

ราคาอิเลก็ทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และ

ของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัติามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการ

พาณิชย์นาวี ดงันี �       

                         (๑)   แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วนันบั

ตั �งแตว่นัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้

                         (๒)  จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสทิธิเชน่เดียวกบัเรือไทย จากตา่ง

ประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�น

ที�มิใชเ่รือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุของลงเรืออื�น

                              (๓)  ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัติาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่

เสริมการพาณิชย์นาวี   

                  ๑๑.๓   ผู้ ยื�นข้อเสนอซึ�งกรมได้คดัเลอืกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงจ้างภายในเวลา

ที�กําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสอืคํ �าประกนั

การยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสยีหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งอาจพิจารณาให้เป็น

ผู้ ทิ �งงานตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

                  ๑๑.๔   กรมสงวนสทิธิ�ที�จะแก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความ

เหน็ของสาํนกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี)

                  ๑๑.๕   ในกรณีที�เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์นี � มีความขดัหรือแย้งกนั ผู้ ยื�น

ข้อเสนอจะต้องปฏิบตัติามคําวินิจฉยัของกรม คําวินิจฉยัดงักลา่วให้ถือเป็นที�สดุ และผู้ ยื�นข้อเสนอไมมี่สทิธิเรียก

ร้องคา่ใช้จา่ยใดๆ เพิ�มเตมิ

                  ๑๑.๖   กรมอาจประกาศยกเลกิการจดัซื �อจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ เสนอราคา

จะเรียกร้องคา่เสยีหายใดๆ จากกรมไมไ่ด้

                            (๑)  กรมไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินที�จะใช้ในการจดัจ้างหรือได้รับจดัสรรแตไ่มเ่พียงพอที�จะทําการ

จดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไป

                            (๒)  มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัซื �อจดัจ้างหรือที�ได้รับ

การคดัเลอืกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสยีกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม

หรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่วา่กระทําการทจุริตอื�นใด

ในการเสนอราคา
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                            (๓)  การทําการจดัจ้างครั �งนี �ตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสยีหายแก่กรมหรือกระทบตอ่ประโยชน์

สาธารณะ

                            (๔)  กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวงซึ�งออกตาม

ความในกฎหมายวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ

                  ๑๑.๗   เอกสารในหนงัสอืรับรองของผลงานที�เป็นภาษาองักฤษ.ให้แปลเป็นภาษาไทย

โดยผู้ เชี�ยวชาญการแปลที�ได้จดทะเบียนไว้กบั สาํนกังานศาลยตุธิรรม รับรองเทา่นั �น

            ๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

                  การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที�คา่งาน

ก่อสร้าง ลดลงหรือเพิ�มขึ �นโดยวิธีการตอ่ไปนี �

                          ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณที�ใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมตคิณะ

รัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาชว่ยเหลอืผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสอื

สาํนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒

                  สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงที�ที�ระดบัที�กําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที�กําหนด

ไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลาที�กรม ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที�ได้ระบใุน ข้อ ๑.๕

            ๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง

                  เมื�อกรมได้คดัเลอืกผู้ ยื�นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี �แล้ว ผู้

ยื�นข้อเสนอจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ ยื�นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ผา่นการทดสอบ

มาตรฐานฝีมือชา่งหรือผู้ผา่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือชา่งจาก……-……หรือผู้ มีวฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และ

ปวท.หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมตํ่�ากวา่ร้อยละ …-…ของ

แตล่ะสาขาชา่งจํานวนอยา่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี �

                  ๑๓.๑  สาขาชา่งก่อสร้าง

                  ๑๓.๒  ผู้ รับจ้างจะต้องใช้วิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธาและสถาปนิกเป็นผู้ตรวจสอบและควบคมุงาน

            ๑๔. การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ

                  ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัติามหลกั

เกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

            ๑๕. การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผู้ประกอบการ

                  กรมสามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับ

การคดัเลอืกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ

                    ทั �งนี � หากผู้ ยื�นข้อเสนอที�ได้รับการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทํา

สญัญากบักรมไว้ชั�วคราว
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