(ร่าง)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ ๐๐๒/๒๕๕๘
จ้างสร้างโรงกรองน้า ๑ (ส่วนที่ ๒) ที่ บน.๔๖
ตามประกาศ กองบิน ๔๖
ลงวันที่ ................................ ๒๕๕๘
----------------------------------------กองบิน ๔๖ ซึ่งต่อไปนีเรียกว่า“กรม” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างสร้างโรงกรองน้า ๑ (ส่วนที่ ๒)
ที่ บน.๔๖ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ณ กองบิน ๔๖ ต้าบลอรัญญิก อ้าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี
ข้อแนะน้าและข้อก้าหนดดังต่อไปนี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
๑.๔ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑.๕ แบบสัญญาจ้าง
๑.๖ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันซอง
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๗ สูตรการปรับราคา
๑.๘ บทนิยาม
(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๙ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๒.๒ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘
๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย
เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มคี ้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ

-2๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๒.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗,๙๓๘,๐๐๐.-บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห ารราชการส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้น รายใหญ่ พร้อม
รับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ นัน ส้าเนาข้อตกลงที่ แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบุตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้
ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) หนังสือรับรองนิติบุคคล,หนังสือบริคณห์สนธิ,ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทังหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม
พร้อมประทับตรา(ถ้ามี)
(๒) หนังสือมอบอ้านาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้
บุคคลอื่นท้าการแทน
(๓) หลักประกันซอง ตามข้อ ๕
(๔) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทังรับรองส้าเนาถูกต้อง (ให้ใช้ในกรณีที่มีการ
ก้าหนด ผลงานตามข้อ ๒.๖ เท่านัน)
(๕) บัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน )
(๖) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(๗) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทังหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ ๑.๙ (๒)
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๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้า งด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์และหนังสือ แสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทังสินและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทังลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ ในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
๔.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในก้าหนดยืนราคาของ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะ
ถอนการเสนอราคามิได้
๔.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอก้าหนดเวลาด้าเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ
ไม่เกิน ๕๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มท้างาน
๔.๕ ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาควร
ตรวจดู ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทังหมดเสียก่อน ที่จะตกลง
ยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๔.๖ ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาจ้างสร้างโรงกรองน้า ๑ (ส่วนที่ ๒) ที่ บน.๔๖ ด้ว ยวิธีการทาง
อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ โดยระบุไ ว้ที่ห น้า ซองว่า ”เอกสารประกวดราคา ตามเอกสารประกวดราคาจ้า งด้ว ยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิก ส์ เลขที่ E๑/๒๕๕๘ “ ยื่น ต่อ คณะกรรมการประกวดราคา ในวันที่ ......................... ๒๕๕๘ ตังแต่
เวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๔๖
เมื่อพ้นก้าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะไม่รับเอกสาร
เพิ่มเติมโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการประกวดราคา จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละราย
ว่าเป็น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคา กับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๑.๘ (๑) ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทังตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ ๓.๒ และแจ้งผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่ อนหรือ ในขณะที่มีก ารเสนอราคาด้ว ยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามข้อ ๑.๘ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิจะเสนอราคารายนันออก
จากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็น
ผู้ทิงงาน
ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบืองต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ ประสงค์จะเสนอราคา
กับ ผู้ให้บ ริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็น
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิคอาจอุทธรณ์ค้าสั่งดัง กล่าว ต่อหัว หน้าหน่ว ยงานที่จัดหาพัส ดุภ ายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่ อ คณะกรรมการประกวดราคา ว่ า กระบวนการเสนอราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้อง จนไม่อาจด้าเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก้าหนดไว้ คณะกรรมการประกวด

-4ราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้ มีสิทธิ์เสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับ บุคคลอื่น และเมื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ด้าเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขันตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือ ก่อ นจะสั่งพัก กระบวนการเสนอราคา แต่ต้อ งสิ นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้น แต่
คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้
ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิก กระบวนการเสนอราคา และก้าหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้น
กระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นันทราบ
คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด้าเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ
เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๔.๗ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติดังนี
(๑) ปฏิบั ติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซือและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค
(๒) ราคาสู ง สุ ด ของการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ จ ะต้ อ งเริ่ ม ต้ น ที่
๑๙,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(๓) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทังปวงไว้ด้วยแล้ว
(๔) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตาม
วัน เวลา และสถานที่ที่ก้าหนด
(๕) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOGIN เข้าสู่ระบบ
(๖) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOGIN แล้ว จะต้องด้าเนินการเสนอราคาโดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่้ากว่าราคาสูงสุดในการประกวดราคา ฯ
(๗) ห้ ามผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่ อการประกวดราคา ฯ เสร็จสิ นแล้ ว
จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(๘) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทังนี
จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
(๙) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ ................................ ๒๕๕๘ ตังแต่เวลา
๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไปทังนีจะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก 005) ให้ทราบต่อไป
๕. หลักประกันซอง
ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้อ งวางหลั กประกัน ซองพร้ อมกับ การยื่ นซองข้อ เสนอด้า นเทคนิค จ้า นวน
๙๙๒,๒๕๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นสองพันสองร้อยห้าสิบ บาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการ
ค้าประกัน ตังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสินสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี
๕.๑ เงินสด
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม ระบุชื่อ “กองทัพอากาศ (กองบิน ๔๖)” โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่น
ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือก่อนหน้านันไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ
๕.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษั ทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๖ (๑)
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หลักประกันซองตามข้อนี กรมจะคืนให้ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได้พิจารณาในเบืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่้าสุด จะคืนให้
ต่อเมื่อได้ท้าสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบีย
การยึดหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคาจะด้าเนินการในกรณีดังต่อไปนี
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ส่งผู้แทนมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลาและ
สถานที่ที่ก้าหนด
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มาลงทะเบียนแล้วไม่ LOG IN เข้าสู่ระบบ
- ผู้มีสิทธิเสนอราคา LOG IN แล้ว แต่ไม่มีการเสนอราคา หรือเสนอราคาผิดเงื่อนไขที่ก้าหนดโดย
การเสนอราคาสูงกว่า หรือเท่ากับราคาเริ่มต้นการประมูล
- ผู้มีสิทธิเสนอราคาไม่ลงลายมือชื่อในแบบ บก.๐๐๘ แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
ก้าหนดอัตราการริบหลักประกันซองในอัตราร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหา กรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคากระท้าการผิดเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ฯ เป็นต้น
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๖.๑ ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี กรมจะพิจารณาตัดสินด้วย
…………….(ราคารวม)……………………..
๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน ตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตาม
ข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการประกวดราคา จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ ประสงค์จะเสนอราคารายนัน เว้นแต่เป็น
ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี การทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส้าคัญ ทังนี เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อกรมเท่านัน
๖.๓ กรมสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนัน ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของกรม
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไข ที่ก้าหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส้าคัญ หรือมีผลท้าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น
๖.๔ ในการตัด สิน การประกวดราคาจ้า งด้ว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์ห รือ ในการ ท้าสั ญญา
คณะกรรมการประกวดราคา หรือกรมมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชีแจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริง
อื่นใด ที่เกี่ยวข้อง กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท้าสัญญา หากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๕ กรมทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่้าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด หรือราคาที่เสนอทังหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจ้านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทังนีเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส้าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทังกรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ มี
สิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิงงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อ ได้ว่าการ
เสนอราคากระท้าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอ
ราคาแทน เป็นต้น

-6ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่้าสุด เสนอราคาต่้าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด้าเนินงาน
ตามสัญญาได้ คณะกรรมการประกวดราคาหรือกรมจะให้ผู้ มีสิทธิเสนอราคารายนันชีแจงและแสดงหลักฐานที่ทา้ ให้
เชื่อได้ว่า ผู้ มีสิทธิเสนอราคาสามารถด้าเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์
หากค้าชีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรมมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนัน
๖.๖ ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์
ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ มีสิทธิเสนอราคา ราย
อื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ กรมมีอ้านาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผู้มีสิทธิเสนอราคารายนันเป็นผู้ทิงงาน
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องท้าสัญญาจ้างตามแบบ
สั ญญา ดังระบุ ในข้อ ๑.๕ กับ กรม ภายใน ๗ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ไ ด้รับ แจ้ง และจะต้อ งวางหลัก ประกัน สัญ ญา
เป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้กรมยึดถือไว้
ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดัง ต่อไปนี
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม ระบุชื่อ “กองทัพอากาศ (กองบิน ๔๖)” โดยเป็นเช็คลงวันที่
ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านัน ไม่เกิน ๓ วันท้าการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุใน ข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินลงทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อ
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๖ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สั ญญาพ้นจากข้อผู ก พัน
ตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรมจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๑๖ งวด ดังนี
งวดที่ ๑ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๘ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณทังหมดบริเวณ โรงกรองน้า ๑ แล้วเสร็จ, Shop Drawing การจัดผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด ถังกวนเร็ว
จ้านวน ๒ ชุด แล้วเสร็จ, จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ , ก่อสร้างถังกวนเร็วจ้านวน
๒ ชุด แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๒ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด ถังกวนช้า จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ, จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบและรายการ
แล้วเสร็จ, ก่อสร้างถังกวนช้า จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๓ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด ถังกวนช้า จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ, จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบและรายการ
แล้วเสร็จ, ก่อสร้างถังกวนช้า จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

-7งวดที่ ๔ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด ถังตกตะกอน จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ, จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบและ
รายการ แล้วเสร็จ, ก่อสร้างถังตกตะกอน จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๕ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด ถังตกตะกอน จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ, จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบและ
รายการ แล้วเสร็จ, ก่อสร้างถังตกตะกอน จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด ถังพักน้า จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ, จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบและรายการ
แล้วเสร็จ, ก่อสร้างถังพักน้า จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๗ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด บันไดตรวจถัง จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ, จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบและ
รายการ แล้วเสร็จ, งานก่อสร้างบันไดตรวจถัง แล้วเสร็จ จ้านวน ๑ ชุด แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๘ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด งานบ่อสูบ บ่อพัก ท่อน้าดิบ และงานปรับปรุงถังเก็บน้าขนาด ๕๐๐ ลบ.ม. จ้านวน ๑ ใบ
แล้วเสร็จ , จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ ตามแบบและรายการ แล้วเสร็จ , ปรับปรุงถังเก็บน้าขนาด ๕๐๐ ลบ.ม.
จ้านวน ๑ ใบ แล้วเสร็จ , งานก่อสร้างบ่อสูบ บ่อพัก และท่อน้าดิบ แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๙ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing การจัด
ผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด อาคารควบคุมและที่พัก จนท.ขนาด ๕.๐๐ x ๘.๐๐ ม. จ้านวน ๑ หลัง แล้วเสร็จ ,
จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามรายการ แล้วเสร็จ , ก่อสร้างอาคารควบคุมและที่พัก จนท.ขนาด ๕.๐๐ x ๘.๐๐ ม.
จ้านวน ๑ หลัง แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๐ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing
การจัดผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด โรงผสมและจ่ายสารเคมีขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม. จ้านวน ๑ หลัง แล้วเสร็จ,
จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามรายการ แล้วเสร็จ , ก่อสร้างโรงผสมและจ่ายสารเคมีขนาด ๕.๐๐ x ๑๒.๐๐ ม.
จ้านวน ๑ หลัง แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๑ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing
การจัดผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด โรงสูบน้าขนาด ๕.๐๐x ๘.๐๐ ม. จ้านวน ๒ หลัง แล้วเสร็จ, จัดส่งรายละเอียด
วัสดุอุปกรณ์ตามรายการ แล้วเสร็จ, ก่อสร้างโรงสูบน้าขนาด ๕.๐๐ x ๘.๐๐ ม. จ้านวน ๒ หลัง แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๒ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing
งานถนน งานดาดคอนกรีต งานระบายน้า และงานปลูกหญ้า แล้วเสร็จ , จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามรายการ
แล้วเสร็จ, งานถนน งานดาดคอนกรีต งานระบายน้า และงานปลูกหญ้าแล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๓ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing
การจัดผังบริเวณ, แบบแปลน รูปตัด โรงสูบน้าและบ่อสูบขนาด ๓.๐๐ x ๘.๐๐ ม. จ้านวน ๑ หลัง แล้ วเสร็จ ,
จั ดส่ งรายละเอีย ดวัส ดุอุป กรณ์ตามรายการ แล้ ว เสร็จ , ก่อสร้ างโรงสู บน้าและบ่อสู บขนาด ๓.๐๐ x ๘.๐๐ ม.
จ้านวน ๑ หลัง แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๔ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing
งานติดตังเครื่องสูบน้าดิบพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ (ที่โรงสูบน้าดิบแม่น้าน่าน) แล้วเสร็จ , จัดส่งรายละเอียดวัสดุ
อุปกรณ์ตามรายการ แล้วเสร็จ , งานติดตังเครื่องสูบน้าดิบพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ , งานติดตังเครื่องสูบ
น้าดิบ พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ที่โรงสูบน้า ดิบกลางแม่น้าน่าน แล้วเสร็จ , งานติดตังเครื่องสูบน้าดิบพร้อมระบบท่อ
และอุปกรณ์ที่โรงสูบน้าดิบริมแม่น้าน่าน แล้วเสร็จ, งานทดสอบระบบตามรายการ แล้วเสร็จ ภายใน ๓๐ วัน

-8งวดที่ ๑๕ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing
งานติดตังเครื่องสูบน้าดิบ เครื่องจ่ายสารเคมี และเครื่องสูบจ่ายน้าพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ (ที่โรงกรองน้า ๑ )
แล้วเสร็จ , จัดส่งรายละเอียดวัสดุอุปกรณ์ตามรายการ แล้วเสร็จ , งานปรับระบบสูบน้าดิบจากบ่อพักน้าเข้าบ่อพักและ
บ่อสูบ แล้วเสร็จ , งานติดตังเครื่องสูบน้าดิบจากบ่อสูบเข้าถังกวนเร็ว พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ , งานติดตัง
ระบบท่อระบายตะกอน พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ , งานติดตังถังกวนสารเคมีและเครื่องกวนสารเคมี พร้อมชุดควบคุม
และอุปกรณ์ทังหมด แล้วเสร็จ , งานติดตังถังจ่ายสารเคมีและเครื่องจ่ายสารเคมี พร้อมชุดควบคุม และอุปกรณ์ทังหมด
แล้วเสร็จ , งานติดตังเครื่องสูบจ่ายน้าพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ , งานทดสอบระบบตามรายการ แล้วเสร็จ
ภายใน ๓๐ วัน
งวดที่ ๑๖ เป็นจ้านวนเงินในอัตราร้อยละ ๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน Shop Drawing
งานติดตังเครื่องสูบน้าขึนหอถังสูงพร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ (ที่โรงกรองน้า ๒ ) แล้วเสร็จ , งานติดตังเครื่องสูบน้า
ขึนหอถังสูง พร้อมระบบท่อและอุปกรณ์ แล้วเสร็จ , จัดส่งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพน้า แล้วเสร็จ , งานทดสอบระบบ
ทังหมด แล้วเสร็จ , จัดส่ง As-Built Drawing ตามรายการ แล้วเสร็จ , งานอื่นๆ แล้วเสร็จตามแบบและรายการ
ทุกประการพร้อมท้าความสะอาดบริเวณเขตก่อสร้าง ภายใน ๓๐ วัน
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างข้อ ๑๗ จะก้าหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๕ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึน ภายในระยะเวลา
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างส้าหรับงานจ้างครังนี ได้มาจากเงินงบประมาณประจ้าปี พ.ศ.๒๕๕๘
การลงนามในสัญญาจะกระท้าได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณประจ้าปี
พ.ศ.๒๕๕๘ แล้วเท่านัน
ราคากลางของงานประกวดราคาจ้ า งสร้ า งโรงกรองน้ า ๑ (ส่ ว นที่ ๒) ที่ บน.๔๖ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ทังนี เป็นเงินทังสิน ๑๙,๘๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(สิบเก้าล้านแปดแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๑๑.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวดราคา
จ้า งด้ว ยวิธ ีก ารทางอิเ ล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้า ผู ้รับ จ้า งจะต้อ งสั ่ง หรือ น้า สิ ่ง ของมาเพื่อ งานจ้า งดัง กล่า ว เข้า มาจาก
ต่างประเทศ และของนันต้องน้าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก้าหนด ผู้ มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี
(๑) แจ้งการสั่งหรือน้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตังแต่
วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซือขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้
บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ์เช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนัน โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับ
อนุญาตเช่นนันก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้น ให้บรรทุก
ของลงเรืออื่น
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พาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้ว ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อกรม ฯ
แล้วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคา ฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วม
เสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก้าหนดใน ข้อ ๔.๗ (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนัน กรมจะริบ
หลักประกันซองจ้านวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทังอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิงงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑๑.๔ ผู้ มีสิ ทธิ เสนอราคาซึ่งกรมได้คัดเลื อกแล้ ว ไม่ไปท้าสั ญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการก้าหนดดังระบุไว้ใน ข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้าประกันซองทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทังจะพิจารณาให้ เป็นผู้ทิงงาน ตามระเบียบของ
ทางราชการ
๑๑.๕ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อก้าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็น
ของส้านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๒. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้ อ ๑.๗ จะน้ามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึน โดยวิธีการต่อไปนี
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีค้านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วัน ที่ ๒๒ สิ งหาคม ๒๕๓๒ เรื่ องการพิจารณาช่วยเหลื อผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างตามหนังสื อส้ านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่ก้าหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่ก้าหนดไว้ในสัญญา
หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๗
๑๓. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี
แล้ว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการ
ทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างจาก วิศวกร สาขาวิศวกรรมการโยธา หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือ
เทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่าง
จ้านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี
๑๓.๑ วิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชีพตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม
เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมงาน
๑๓.๒ ………………-……...…………………………………………………………………
๑๔. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้ก้าหนดไว้
โดยเคร่งครัด
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ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึงผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ
เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา
ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึงผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ
ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การนับระยะเวลาค้าประกันซอง ตามข้อ ๕ ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น ๒ ช่วงเวลาติดต่อกัน
คือ ช่วงแรก ตังแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยืนยันราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน
ในช่วงที่สอง คือตังแต่วันถัดจากวันยืนยันราคาสุดท้ายจนถึงวันสินสุดการยืนราคา ตัวอย่าง เช่น ก้าหนดวันยื่นซองเสนอ
ทางด้านเทคนิค วันที่............................ก้าหนดวันเสนอราคา วันที่.............................และก้าหนดยืนราคา ๙๐ วัน นับ
แต่วันยืนยันราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้าประกันซอง คือ วันที่..............................จนถึงวันที่.............................
และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตังแต่วันที่..............................จนถึงวันที.่ .............................(รวม ๙๐ วัน) ดังนัน
ระยะเวลาการนับหลักประกันซอง คือ ตังแต่วันที่.............................จนถึงวันที.่ .............................

กองบิน ๔๖
................................................................ ๒๕๕๘

