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( สำเนา )
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางสรางเรือนแถวพักอาศัยนายทหารประทวน พรอมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ กองบิน ๓ จำนวน ๑

งาน

ตามประกาศ กรมชางโยธาทหารอากาศ

ลงวันที่         มีนาคม ๒๕๖๕

                  กรมชางโยธาทหารอากาศ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง

สรางเรือนแถวพักอาศัยนายทหารประทวน พรอมส่ิงอำนวยความสะดวก ที่ กองบิน ๓ จำนวน ๑ งาน ณ อำเภอ

วัฒนานคร จังหวัดสระแกว ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนำและขอกำหนดดังตอไป

น้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ำประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘   แผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

                                     .................................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

ประเภทงานอาคาร ในวงเงินไมนอยกวา ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (ส่ีลานส่ีแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา

โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเช่ือถือ (ยอนหลังไมเกิน ๕ ป นับแตวันสงมอบงานจนถึงวันที่

ยื่นขอเสนอ)

                  ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี

                          (๑)  กรณีที่ขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะ

ตองมีการกำหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอ่ืนทุกราย

                         (๒)  กรณีท่ีขอตกลงฯ กำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคา

น้ันตองใชผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                         สำหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกำหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะ

ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                  ๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement: e - GP) กรมบัญชีกลาง

                  ๒.๑๓ หนังสือรับรองผลงานของหนวยงานเอกชนที่กรมเช่ือถือ จะตองผานการตรวจสอบพิจารณาจาก

คณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของ กรมชางโยธาทหารอากาศ วามีความนาเช่ือถือเพียงใด โดยใหนำผล

งานภาคเอกชนมายื่นใหตรวจสอบกอนวันยื่นขอเสนอ อยางนอย ๓ 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
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                         (๑)   ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล

                                (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรอง

การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

                                (ข)    บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน

นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถา

มี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง

                         (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของ

การเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (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)    ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบอำนาจ

ซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้

หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                         (๒)   หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                         (๓)   สำเนาหนังสือรับรองผลงานพรอมท้ังรับรองสำเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการกำหนดผล

งานตามขอ ๒.๑๐ เทาน้ัน)

                         (๔)   สำเนาหนังสือแจงผลการตรวจสอบรับรองผลงานภาคเอกชนที่กรมเช่ือถือที่ผานการตรวจ

สอบพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาผลงานภาคเอกชนของกรมชางโยธาทหารอากาศ

                         (๕)   สำเนาใบข้ึนทะเบียนผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

(ถามี)

                         (๖)   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)
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                          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 และคาใชจายท้ังปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๑๕๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๓๐๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง

                          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 เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน

แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาท่ีเสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
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จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กำหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                          ๔.๙    ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนผูชนะการเสนอราคาตองจัดทำแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

และแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ โดยยื่นใหหนวยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จำนวน ๙๙๗,๐๗๐.๐๐ บาท (เกาแสน

เกาหมื่นเจ็ดพันเจ็ดสิบบาทถวน)

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชำระตอเจาหนาท่ีในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ (ส่ังจาย เงินนอกงบประมาณ กรมชาง

โยธาทหารอากาศ)

                          ๕.๒     หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          ๕.๔     หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนำเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที่ ........................ ระหวาง

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

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอท่ียื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือค้ำประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคาใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญารวมคากำหนด

ใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน

นับถัดจากวันทีก่รมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ำสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทำสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.         หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา

                   ๖.๑    ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
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โดยใชหลักเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม

                  ๖.๒   หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไมถูก

ตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุท่ีจะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจาก

เง่ือนไขที่กรมกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความแตก

ตางน้ันไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปน

การผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอราย

                  ๖.๓   กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปน้ี

                         (๑)    ไมปรากฏช่ือผูยื่นขอเสนอรายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายช่ือผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ

การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                         (๒)   ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

                         (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสที่

เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                     ๖.๔    ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                     ๖.๕    กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได

และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ

ทางราชการเปนสำคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหาย

ใดๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอ

เปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำ

การโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จหรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น

มาเสนอราคาแทน เปนตน              

                  ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงานตาม

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะใหผูย่ืน

ขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเช่ือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงาน

ตามเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอ

เสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ท้ังนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด

ๆ จากกรม

                  ๖.๖   กอนลงนามในสัญญา กรมอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามี

การกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอท่ีชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน

หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอราย

อ่ืน หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
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                  ๖.๗   หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของ

ผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีไมเกินรอยละ ๑๐ กรมจะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว โดยจัดเรียงลำดับ

ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ ๑๐ ที่

จะเรียกมาทำสัญญาไมเกิน ๓ ราย

                         ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจกรรมรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผู

ประกอบการ SMEs

                  ๖.๘   หากผูยื่นขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือ

นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดา

ท่ีมิไดถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ ๓ กรมจะจัดซื้อหรือจัดจาง

จากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกลาว

                         ผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาที่จะไดสิทธิตามวรรคหนึ่ง ผูเขารวมคาทุกรายจะตองเปนผู

ประกอบการท่ีเปนบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย      

            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 ชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา 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

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ

ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๑๑ งวด ดังนี้

                     งวดท่ี ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓.๘๕  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                 
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 ถากถางปรับพื้นที่บริเวณกอสราง, รื้อถนน AC ของเดิม, ตัดตนไม, ขุดตัดดินบริเวณกอสรางถนน, ทำงานวางผัง,

ทำงานเสาเข็ม, ตัดหัวเสาเข็ม ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๔๐ วัน

                      งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๘.๐๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานฐานราก, ทำงานเสาตอมอ, ทำงานกำจัดปลวก, ทำงานคานคอนกรีตช้ัน ๑, ทำงานระบบกำจัดปลวก            

ระบบเดินทอ PE ใตอาคาร ฉีดพนและอัดน้ำยาลงดิน, ทำงานโครงสรางพ้ืน ชั้น ๑, ทำงานเสา ตามแบบ

และรายการ แลวเสร็จภายใน ๘๐ วัน

                     งวดท่ี ๓ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๕๐  ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานคานคอนกรีต ช้ัน ๒, ทำงานโครงสรางพื้น ชั้น ๒, ทำงานโครงสรางบันได, ทำงานเสารับชั้นหลังคา

ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน

                     งวดท่ี ๔ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒.๙๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานคานคอนกรีตช้ันหลังคา, ทำงานโครงสรางหลังคาเหล็กรูปพรรณ, ทำงานวิศวกรรมโครงสรางสวนที่เหลือ

ท้ังหมด พรอมมุงหลังคาและฉนวน ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน

                    งวดท่ี ๕ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานกออิฐผนังท้ังหมด, ทำงานฉาบปูนผนังภายใน ภายนอกท้ังหมด, ทำงานระบบประปาและสุขาภิบาลภายใน,

เดินทอรอยสายระบบไฟฟาภายในอาคารท้ิงสายตามจุด ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๑๘๕ วัน

                      งวดที่ ๖ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๗.๘๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานฝาเพดานท้ังหมด, ทำงานผิวพ้ืนทั้งหมด, ทำงานผิวผนัง ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๑๕ วัน

                    งวดท่ี ๗ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานติดตั้งประตู - หนาตาง, ทำงานติดตั้งสุขภัณฑ และอุปกรณประกอบหองน้ำ, พรอม TOP และ SING ลางจาน

ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน

                    งวดท่ี ๘ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๑๓.๐๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานติดตั้งระบบแผงควบคุมไฟฟา, ติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง, ติดตั้งสวิตซ และเตารับไฟฟา, ทำงานระบบไฟฟา

ภายในทั้งหมด, ทำงานระบบไฟฟาภายนอก, ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลภายในทั้งหมด, ทำงานระบบเครื่องกล,

ทำงานระบบประปาสุขาภิบาลภายนอก ตามแบบและรายการแลวเสร็จภายใน ๒๕๕ วัน

                     งวดท่ี ๙ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๗.๔๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานโรงจอดรถ ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน

                  งวดที่ ๑๐ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๒.๙๕ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

งานการทางท่ีเหลือท้ังหมด ตามแบบและรายการ แลวเสร็จภายใน ๒๘๕ วัน

                    งวดท่ี ๑๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๕.๙๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงาน                  

ทำงานติดตั้งครุภัณฑระบบไฟฟา, ทำงานติดตั้งครุภัณฑระบบประปาสุขาภิบาล, ทำงานติดตั้งครุภัณฑระบบเครื่องกล,

ทำงานทาสีอาคาร, ทำงานติดตั้งแผนปายประวัติอาคาร, ทดสอบการทำงานของงานระบบตาง ๆ  ของอาคารใหใชงาน

ไดดี, ทำความสะอาดบริเวณกอสรางและทำงานสิ่งอื่น ๆ ที่เหลือ แลวเสร็จตามแบบและรายการทุกประการ, ผูรับจาง

สง As-Built Drawing ตามแบบและรายการแลว เสร็จภายใน ๓๐๐ วัน

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกำหนด ดังน้ี
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                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหน่ึงโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกำหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๐๘ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชำรุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๑๕  วัน

นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง

                 ๑๑.       ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอ่ืน ๆ

                  ๑๑.๑  เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ โดยใชจายจากงบประมาณประจำป ๖๕ ของ ชย.ทอ. แผนงาน

ยุทธศาสตร กลุมงบงานโครงการเสริมสรางกำลังกองทัพ โครงการพัฒนาขีดความสามารถ

การปฏิบัติการดวยอากาศยานไรคนขับของกองทัพอากาศ งบส่ิงกอสรางและสิ่งอำนวยความสะดวก

ตามโครงการ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง รหัส ส ๕๕๑๑๘ ๗๖๐๙๖๗๗๘-๐๐๓ จำนวนเงิน ๑๙,๙๔๑,๔๐๐ บาท

                  การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อกรม ไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณประจำป พ.ศ.

๒๕๖๕ แลวเทาน้ัน

                  ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งส้ิน ๑๙,๙๔๑,๔๐๐ บาท            

(สิบเกาลานเกาแสนสี่หมื่นหน่ึงพันสี่รอยบาทถวน)

                  ๑๑.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพ่ืองานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง

นำเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี

ดังน้ี   

                         (๑)   แจงการสั่งหรือนำส่ิงของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗ วันนับ

ตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน

ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                         (๒)  จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย จากตาง

ประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น

ท่ีมิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น

                        (๓)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม

การพาณิชยนาวี

                  ๑๑.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญา หรือขอตกลงจางภายในเวลา

ท่ีกำหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน

การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปน

ผูทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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                  ๑๑.๔   กรมสงวนสิทธ์ิที่จะแกไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข 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

                  เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว ผู

ยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐาน

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

เทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ …-…ของแตละสาขาชางจำนวน

อยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้

                  ๑๓.๑  สาขาชางกอสราง

                  ๑๓.๒  ผูรับจางตองมีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ตาม พ.ร.บ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ และสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมหลัก ตาม พ.ร.บ.สถาปนิก พ.ศ.๒๕๔๓

เปนผูตรวจสอบและควบคุมงาน

            ๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
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                  ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติตามหลัก

เกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด

            ๑๕. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                  กรมสามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับ

การคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพ่ือนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                    ทั้งน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำ

สัญญากับกรมไวช่ัวคราว

 
กรมชางโยธาทหารอากาศ

        มีนาคม ๒๕๖๕


