
8/24/22, 9:39 AM ตวัอยา่งเอกสารประกวดราคา

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 1/7

 
เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกําลังจากสวนกลาง) ที่ บน.๗ พรอมสิ่งอํานวยความ

สะดวก

ตามประกาศ กองบิน ๗

ลงวันที่         สิงหาคม ๒๕๖๕
 
                  กองบนิ ๗ กองทพัอากาศ ซึ�งตอ่ไปนี�เรยีกวา่ “กองบนิ ๗” มคีวามประสงคจ์ะประกวดราคาการจา้ง
ปรับปรงุอาคารหมายเลข ๑๑๓๔ (อาคารรับกําลงัจากสว่นกลาง) ที� บน.๗ พรอ้มสิ�งอํานวยความสะดวก ดว้ยวธิี
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) ณ กองบนิ ๗ ตําบลมะลวน อําเภอพนุพนิ
จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ีโดยมขีอ้แนะนําและขอ้กําหนดดงัตอ่ไปนี�
             ๑.  เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
                 ๑.๑  แบบรปูและรายการละเอยีด
                 ๑.๒  แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไวใ้นระบบการจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส์
                 ๑.๓  แบบสญัญาจา้งกอ่สรา้ง
                 ๑.๔  แบบหนังสอืคํ�าประกนั
                       (๑)  หลกัประกนัการเสนอราคา
                       (๒)  หลกัประกนัสญัญา
                 ๑.๕  สตูรการปรับราคา
                 ๑.๖  บทนยิาม
                       (๑)  ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนั
                       (๒)  การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม
                 ๑.๗  แบบบญัชเีอกสารที�กําหนดไวใ้นระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส์
                       (๑)  บญัชเีอกสารสว่นที� ๑
                       (๒)  บญัชเีอกสารสว่นที� ๒
                 ๑.๘  แผนการใชพั้สดทุี�ผลติภายในประเทศและแผนการใชเ้หล็กที�ผลติภายในประเทศ
             ๒. คณุสมบตัขิองผูย้ ื�นขอ้เสนอ
                 ๒.๑  มคีวามสามารถตามกฎหมาย
                 ๒.๒  ไมเ่ป็นบคุคลลม้ละลาย
                 ๒.๓  ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
                 ๒.๔  ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหวา่งถกูระงับการยื�นขอ้เสนอหรอืทําสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ั�วคราว
เนื�องจากเป็นผูท้ี�ไมผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบที�รัฐมนตร ีวา่การกระทรวง
การคลงักําหนดตามที�ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง
                 ๒.๕  ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชุื�อไวใ้นบญัชรีายชื�อผูท้ ิ�งงานและไดแ้จง้เวยีนชื�อใหเ้ป็นผูท้ ิ�งงานของ
หน่วยงานของรัฐ ในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึ�งรวมถงึนติบิคุคลที�ผูท้ ิ�งงานเป็นหุน้สว่นผูจั้ดการ
กรรมการผูจั้ดการ ผูบ้รหิาร ผูม้อํีานาจในการดําเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนั�นดว้ย
                 ๒.๖  มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามที�คณะกรรมการนโยบายการจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิาร
พัสดภุาครัฐกําหนดในราชกจิจานุเบกษา
                 ๒.๗  เป็นนติบิคุคล ผูม้อีาชพีรับจา้งงานที�ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสด์งักลา่ว
                 ๒.๘  ไมเ่ป็นผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�นที�เขา้ยื�นขอ้เสนอใหแ้ก ่กองบนิ ๗ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ใน
การประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสค์รั �งนี�
                 ๒.๙  ไมเ่ป็นผูไ้ดรั้บเอกสทิธิ�หรอืความคุม้กนั ซึ�งอาจปฏเิสธไมย่อมขึ�นศาลไทย เวน้แตรั่ฐบาลของผูย้ื�น
ขอ้เสนอไดม้คํีาสั�งใหส้ละเอกสทิธิ�และความคุม้กนัเชน่วา่นั�น
                 ๒.๑๐   ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งเป็นนติบิคุคล ซึ�งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานที�จา้ง
ซึ�งมผีลงานเป็นสญัญาเดยีว โดยมผีลงานกอ่สรา้งประเภทงานอาคาร ในวงเงนิไมน่อ้ยกวา่ ๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท (สาม
ลา้นสองแสนบาทถว้น) และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหน่วยงานของรัฐ หรอืหน่วยงานเอกชนที� กองบนิ
๗ เชื�อถอื (ยอ้นหลงัไมเ่กนิ ๕ ปี นับแตว่นัสง่มอบงานจนถงึวนัที�ยื�นขอ้เสนอ)
                 ๒.๑๑   ผูย้ื�นขอ้เสนอที�ยื�นขอ้เสนอในรปูแบบของ "กจิการรว่มคา้" ตอ้งมคีณุสมบตั ิดงันี�
                          (๑)  กรณีที�ขอ้ตกลง ฯ กําหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ขอ้ตกลง ฯ
จะตอ้งมกีารกําหนดสดัสว่นหนา้ที� และความรับผดิชอบในปรมิาณงาน สิ�งของ หรอืมลูคา่ตามสญัญาของผูเ้ขา้รว่มคา้
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หลกัมากกวา่ผูเ้ขา้รว่มคา้รายอื�นทกุราย
                          (๒)   กรณีที�ขอ้ตกลงฯ กําหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึ�งเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั กจิการรว่มคา้
นั�นตอ้งใชผ้ลงานของผูเ้ขา้รว่มคา้หลกัรายเดยีวเป็นผลงานของกจิการรว่มคา้ที�ยื�นขอ้เสนอ
                          สําหรับขอ้ตกลงฯ ที�ไมไ่ดกํ้าหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดเป็นผูเ้ขา้รว่มคา้หลกั ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุราย
จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงื�อนไขที�กําหนดไวใ้นเอกสารเชญิชวน
                 ๒.๑๒ ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(Electronic
Government Procurement: e - GP) กรมบญัชกีลาง
                 ๒.๑๓   หนังสอืรับรองผลงานของหน่วยงานเอกชนที� กองบนิ ๗ เชื�อถอื จะตอ้งผา่นการตรวจสอบ
พจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาผลงานภาคเอกชนของ กรมชา่งโยธาทหารอากาศ
             ๓. หลกัฐานการยื�นขอ้เสนอ
                 ผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ยื�นมาพรอ้มกบัใบเสนอราคาทางระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์(กองบนิ ๗ ขอสงวนสทิธิ�ไมพ่จิารณาเอกสารอื�นนอกเหนอืจากที�กาํหนด) โดยแยกเป็น ๒
สว่น คอื
                 ๓.๑ สว่นที� ๑ อยา่งนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี�
                       (๑)  ในกรณีผูย้ื�นขอ้เสนอเป็นนติบิคุคล
                            (ก)  หา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจํากดั ใหย้ื�นสําเนาหนังสอืรับรอง     การจดทะเบยีน
นติบิคุคล บญัชรีายชื�อหุน้สว่นผูจั้ดการ ผูม้อํีานาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มรับรองสําเนาถกูตอ้ง
                            (ข)  บรษัิทจํากดัหรอืบรษัิทมหาชนจํากดั ใหย้ื�นสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบยีนนติบิคุคล
หนังสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชื�อกรรมการผูจั้ดการ ผูม้อํีานาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้รายใหญ ่(ถา้ม)ี พรอ้ม
รับรองสําเนาถกูตอ้ง
                       (๒)  ในกรณีผูย้ื�นขอ้เสนอเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเป็นผูร้ว่มคา้ ใหย้ื�นสําเนาสญัญาของการ
เขา้รว่มคา้ และเอกสารตามที�ระบไุวใ้น (๑) ของผูร้ว่มคา้
                       (๓)  ในกรณีผูย้ื�นขอ้เสนอเป็นนติบิคุคล ใหย้ื�นสําเนาใบทะเบยีนภาษีมลูคา่เพิ�ม (ถา้ม)ี พรอ้มทั �ง
รับรองสําเนาถกูตอ้ง
                      (๔)   บญัชเีอกสารสว่นที� ๑ ทั �งหมดที�ไดย้ื�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต่อ้งแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)
                       ทั �งนี� เมื�อผูย้ื�นขอ้เสนอดําเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที� ๑ ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้
ระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที� ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) ใหโ้ดยผูย้ื�นขอ้
เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที� ๑ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๓.๒  สว่นที� ๒ อยา่งนอ้ยตอ้งมเีอกสารดงัตอ่ไปนี�
                             (๑)   ในกรณีที�ผูย้ื�นขอ้เสนอมอบอํานาจใหบ้คุคลอื�นกระทําการแทนใหแ้นบหนังสอืมอบ
อํานาจซึ�งตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอํานาจและผูรั้บมอบอํานาจ ทั �งนี�
หากผูรั้บมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท้ี�บรรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นั�น
                       (๒)  หลกัประกนัการเสนอราคา ตามขอ้ ๕
                       (๓)  สําเนาหนังสอืรับรองผลงานพรอ้มทั �งรับรองสําเนาถกูตอ้ง (ใหใ้ชใ้นกรณีที�มกีารกําหนดผล
งานตามขอ้ ๒.๑๐ เทา่นั�น)
                       (๔)  สําเนาหนังสอืแจง้ผลการตรวจสอบรับรองผลงานภาคเอกชนที� กองบนิ ๗ เชื�อถอืที�ผา่นการ
ตรวจสอบพจิารณาจากคณะกรรมการพจิารณาผลงานภาคเอกชนของกรมชา่งโยธาทหารอากาศ
                       (๕)  สําเนาใบขึ�นทะเบยีนผูป้ระกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs)
(ถา้ม)ี
                       (๖)  บญัชเีอกสารสว่นที� ๒ ทั �งหมดที�ไดย้ื�นพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐ
ดว้ยอเิล็กทรอนกิสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต่อ้งแนบในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)
                       ทั �งนี� เมื�อผูย้ื�นขอ้เสนอดําเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที� ๒ ครบถว้น ถกูตอ้งแลว้
ระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที� ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ใหโ้ดยผูย้ื�นขอ้
เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที� ๒ ดงักลา่วในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)
             ๔. การเสนอราคา
                     ๔.๑   ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งยื�นขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส์
ตามที�กําหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสน์ี� โดยไมม่เีงื�อนไขใด ๆ ทั �งสิ�น และจะตอ้งกรอกขอ้ความให ้
ถกูตอ้งครบถว้น พรอ้มทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยนืยนัตวัตนของผูย้ื�นขอ้เสนอ โดยไมต่อ้งแนบใบเสนอ
ราคาในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)
                 ๔.๒  ใหผู้ย้ื�นขอ้เสนอกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสารประกวดราคา
จา้งกอ่สรา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์(e - bidding) ขอ้ ๑.๒ ใหค้รบถว้น โดยไมต่อ้งยื�นใบแจง้ปรมิาณ
งานและราคา และใบบญัชรีายการกอ่สรา้ง ในรปูแบบ PDF File (Portable Document Format)
                       ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเป็นเงนิบาทและเสนอราคาไดเ้พยีงครั �งเดยีวและราคาเดยีวโดย
เสนอราคารวม หรอืราคาตอ่หน่วย หรอืตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง ทั �งนี�ราคารวมที�
เสนอจะตอ้งตรงกนัทั �งตวัเลขและตวัหนังสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนังสอืไมต่รงกนั ใหถ้อืตวัหนังสอืเป็นสําคญั โดยคดิ
ราคารวมทั �งสิ�นซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใชจ้า่ยทั �งปวงไวแ้ลว้
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                       ราคาที�เสนอจะตอ้งกําหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๑๘๐ วนั นับตั �งแตว่นัเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยนืราคา ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งรับผดิชอบราคาที�ตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไิด ้
                 ๔.๓  ผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกําหนดเวลาดําเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสร็จไมเ่กนิ ๒๖๐ วนั นับถดัจากวนั
ลงนามในสญัญาจา้ง
                 ๔.๔  กอ่นยื�นขอ้เสนอ ผูย้ื�นขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรปู และรายการละเอยีด ฯลฯ ใหถ้ี�ถว้น
และเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิล็กทรอนกิสท์ั �งหมดเสยีกอ่นที�จะตกลงยื�นเสนอราคาตามเงื�อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจา้งอเิล็กทรอนกิส์
                 ๔.๕  ผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งยื�นขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส์
ในวนัที�...........................................ระหวา่งเวลา.........................น. ถงึ.........................น. และเวลาในการ
เสนอราคาใหถ้อืตามเวลาของระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิสเ์ป็นเกณฑ์
                       เมื�อพน้กําหนดเวลายื�นขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมรั่บเอกสารการยื�นขอ้เสนอ
และเสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
                 ๔.๖  ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งจัดทําเอกสารสําหรับใชใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเ์อกสารประเภท PDF
File (Portable Document Format) โดยผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น ถกูตอ้ง และ
ชดัเจนของเอกสาร PDF File กอ่นที�จะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จงึสง่ขอ้มลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาใหแ้ก่
กองบนิ ๗ ผา่นทางระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส์
                 ๔.๗  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์จะดําเนนิการตรวจสอบคณุสมบตัขิอง
ผูย้ื�นขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เป็นผูย้ื�นขอ้เสนอที�มผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น
ตามขอ้ ๑.๖ (๑) หรอืไม ่หากปรากฏวา่ผูย้ื�นขอ้เสนอรายใดเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอที�มผีลประโยชนร์ว่มกนั
กบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผูย้ื�นขอ้เสนอราคาที�มผีลประโยชนร์ว่มกนันั�นออกจาก
การเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอ
                 หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสว์า่ กอ่นหรอืในขณะที�มกีาร
พจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ื�นขอ้เสนอรายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการ ฯ เชื�อวา่มกีารกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมคณะกรรมการ ฯ จะตดัรายชื�อผู ้
ยื�นขอ้เสนอรายนั�นออกจากการเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอ และ กองบนิ ๗ จะพจิารณาลงโทษผูย้ื�นขอ้เสนอดงักลา่วเป็นผูท้ ิ�ง
งาน เวน้แต ่กองบนิ ๗ จะพจิารณาเห็นวา่ผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�น มใิชเ่ป็นผูร้เิร ิ�มใหม้กีารกระทําดงักลา่วและไดใ้หค้วาม
รว่มมอืเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณาของ กองบนิ ๗
                 ๔.๘  ผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตั ิดงันี�
             (๑)  ปฏบิตัติามเงื�อนไขที�ระบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
                       (๒)  ราคาที�เสนอจะตอ้งเป็นราคารวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�น ๆ (ถา้ม)ี รวมคา่ใชจ้า่ยทั �งปวงไว ้
ดว้ยแลว้                       
                             (๓)   ผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเพื�อเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�กําหนด
                       (๔)  ผูย้ื�นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแลว้ไมไ่ด ้
                       (๕)  ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งศกึษาและทําความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางที�แสดงไวใ้นเว็บไซต ์www.gprocurement.go.th
                 ๔.๙  ผูย้ื�นขอ้เสนอที�เป็นผูช้นะการเสนอราคาตอ้งจัดทําแผนการใชพั้สดทุี�ผลติภายในประเทศและ
แผนการใชเ้หล็กที�ผลติภายในประเทศ โดยยื�นให ้กองบนิ ๗ ภายใน ๖๐ วนั นับถดัจากวนัลงนามในสญัญา
             ๕. หลกัประกนัการเสนอราคา
                 ผูย้ื�นขอ้เสนอตอ้งวางหลกัประกนัการเสนอราคาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบการจัดซื�อ
จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใด ดงัตอ่ไปนี� จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท(สี�แสน
บาทถว้น)
                 ๕.๑  เชค็หรอืดราฟทท์ี�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเชค็หรอืดราฟทล์งวนัที�ที�ใชเ้ชค็หรอืดราฟทนั์�น ชาํระ
ตอ่เจา้หนา้ที� หรอืกอ่นวนันั�นไมเ่กนิ ๓ วนัทําการ (สั�งจา่ย เงนินอกงบประมาณกองบนิ ๗)
                     ๕.๒   หนังสอืคํ�าประกนัอเิล็กทรอนกิสข์องธนาคารในประเทศ ตามแบบที�คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด
                 ๕.๓  พันธบตัรรัฐบาลไทย
                 ๕.๔  หนังสอืคํ�าประกนัของบรษัิทเงนิทนุหรอืบรษัิทเงนิทนุหลกัทรัพยท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกจิการ
เงนิทนุเพื�อการพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื�อบรษัิทเงนิ
ทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนังสอืคํ�าประกนัของธนาคารที�คณะ
กรรมการนโยบายกําหนด
                 กรณีที�ผูย้ื�นขอ้เสนอนําเชค็หรอืดราฟทท์ี�ธนาคารสั�งจา่ยหรอืพันธบตัรรัฐบาลไทย หรอืหนังสอืคํ�าประกนั
ของบรษัิทเงนิทนุหรอืบรษัิทเงนิทนุหลกัทรัพย ์มาวางเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา จะตอ้งสง่ตน้ฉบบัเอกสารดงั
กลา่วมาให ้กองบนิ ๗ ตรวจสอบความถกูตอ้ง ในวนัที�..........................ระหวา่งเวลา............................น.
  ถงึ................................น.
                 กรณีที�ผูย้ื�นขอ้เสนอยื�นขอ้เสนอในรปูแบบของ “กจิการรว่มคา้” ประสงคจ์ะใชห้นังสอื
คํ�าประกนัอเิล็กทรอนกิสข์องธนาคารในประเทศเป็นหลกัประกนัการเสนอราคา ใหร้ะบชุื�อผูเ้ขา้รว่มคา้ รายที�สญัญา
รว่มคา้กําหนดใหเ้ป็นผูเ้ขา้ยื�นขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอ
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                 หลกัประกนัการเสนอราคาตามขอ้นี� กองบนิ ๗ จะคนืใหผู้เ้สนอราคาหรอืผูคํ้�าประกนัภายใน ๑๕ วนันับ
ถดัจากวนัที� กองบนิ ๗ ไดพ้จิารณาเห็นชอบรายงานผลคดัเลอืกผูช้นะการประกวดราคาเรยีบรอ้ยแลว้ เวน้แตผู่ย้ื�นขอ้
เสนอรายที�คดัเลอืกไวซ้ ึ�งเสนอราคาตํ�าสดุหรอืไดค้ะแนนรวมสงูสดุไมเ่กนิ ๓ ราย ใหค้นืไดต้อ่เมื�อ
ไดทํ้าสญัญาหรอืขอ้ตกลง หรอืผูย้ื�นขอ้เสนอไดพ้น้จากขอ้ผกูพันแลว้
                       การคนืหลกัประกนัการเสนอราคา ไมว่า่ในกรณีใด ๆ จะคนืใหโ้ดยไมม่ดีอกเบี�ย
             ๖.  หลกัเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณาราคา
                     ๖.๑   ในการพจิารณาผลการยื�นขอ้เสนอประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสค์รั �งนี� กองบนิ ๗
จะพจิารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑร์าคา การพจิารณาผูช้นะการยื�นขอ้เสนอ กองบนิ ๗ จะพจิารณาจากราคารวม
                 ๖.๒  หากผูย้ื�นขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยื�นหลกัฐานการยื�นขอ้เสนอไมถ่กู
ตอ้ง หรอืไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยื�นขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แลว้ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์จะไมรั่บพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�น เวน้แตผู่ย้ื�นขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทาง
เทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะพัสดทุี�จะจา้งไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�
กองบนิ ๗ กําหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
ในสว่นที�มใิชส่าระสําคญัและความแตกตา่งนั�นไมม่ผีลทําใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอื
เป็นการผดิพลาดเล็กนอ้ย คณะกรรมการ ฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการตดัสทิธิ�ผูย้ ื�นขอ้เสนอรายนั�น
                 ๖.๓  กองบนิ ๗ สงวนสทิธิ�ไมพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ื�นขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผัน ในกรณีดงัตอ่ไป
นี�
                             (๑)   ไมป่รากฏชื�อผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�น ในบญัชผีูรั้บเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
ทางระบบจัดซื�อจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิล็กทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายชื�อผูซ้ ื�อเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสท์างระบบ
การจัดซื�อจัดจา้งดว้ยอเิล็กทรอนกิสข์องกองบนิ ๗
                       (๒)  ไมก่รอกชื�อผูย้ื�นขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื�อจัดจา้งดว้ยอเิล็กทรอนกิส์
                             (๓)   เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิสท์ี�เป็นสาระสําคญั หรอืมผีลทําใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบแกผู่ย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น
                    ๖.๔   ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสห์รอืในการทําสญัญา คณะกรรมการพจิารณาผล
การประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสห์รอื กองบนิ ๗ มสีทิธใิหผู้ย้ื�นขอ้เสนอชี�แจงขอ้เท็จจรงิเพิ�มเตมิได ้กองบนิ ๗ มสีทิธิ�
ที�จะไมรั่บขอ้เสนอ ไมรั่บราคา หรอืไมทํ่าสญัญา หากขอ้เท็จจรงิดงักลา่วไมม่คีวามเหมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง
              ๖.๕  กองบนิ ๗ ทรงไวซ้ ึ�งสทิธิ�ที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรอืราคาหนึ�งราคาใด หรอืราคาที�เสนอทั �งหมดกไ็ด ้
และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจํานวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรอือาจจะยกเลกิการประกวด
ราคาอเิล็กทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจัดจา้งเลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทั �งนี�
เพื�อประโยชนข์องทางราชการเป็นสําคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของ กองบนิ ๗ เป็นเด็ดขาด ผูย้ื�นขอ้เสนอ
จะเรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย หรอืคา่เสยีหายใด ๆ มไิด ้รวมทั �ง กองบนิ ๗ จะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
และลงโทษผูย้ื�นขอ้เสนอเป็นผูท้ ิ�งงาน ไมว่า่จะเป็นผูย้ื�นขอ้เสนอที�ไดรั้บการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตทุี�เชื�อถอื
ไดว้า่การยื�นขอ้เสนอกระทําการโดยไมส่จุรติ เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จหรอืใชช้ื�อบคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคล
อื�นมาเสนอราคาแทน เป็นตน้                 
               ในกรณีที�ผูย้ื�นขอ้เสนอรายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดําเนนิงานตาม
เอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสห์รอื กองบนิ ๗ จะ
ใหผู้ย้ื�นขอ้เสนอนั�นชี�แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําใหเ้ชื�อไดว้า่ ผูย้ื�นขอ้เสนอสามารถดําเนนิงานตามเอกสาร ประกวด
ราคาจา้งอเิล็กทรอนกิสใ์หเ้สร็จสมบรูณ ์หากคําชี�แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได ้กองบนิ ๗ มสีทิธิ�
ที�จะไมรั่บขอ้เสนอหรอืไมรั่บราคาของผูย้ื�นขอ้เสนอรายนั�น ทั �งนี� ผูย้ื�นขอ้เสนอดงักลา่วไมม่สีทิธิ�เรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ย
หรอืคา่เสยีหายใด ๆ จากกองบนิ ๗
                 ๖.๖  กอ่นลงนามในสญัญา กองบนิ ๗ อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์
หากปรากฏวา่มกีารกระทําที�เขา้ลกัษณะผูย้ื�นขอ้เสนอที�ชนะการประกวดราคาหรอืที�ไดรั้บการคดัเลอืก
มผีลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรม หรอืสมยอม
กนักบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทําการทจุรติอื�นใดในการเสนอราคา
                 ๖.๗  หากผูย้ื�นขอ้เสนอซึ�งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผูย้ื�นขอ้เสนอราย
อื�นที�ไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๐ กองบนิ ๗ จะจัดซื�อจัดจา้งจากผูป้ระกอบการ SMEs ดงักลา่ว โดยจัดเรยีงลําดบัผูย้ื�นขอ้เสนอ
ซึ�งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs ซึ�งเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�นไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๐ ที�จะเรยีกมา
ทําสญัญาไมเ่กนิ ๓ ราย
                 ผูย้ื�นขอ้เสนอที�เป็นกจิกรรมรว่มคา้ที�จะไดส้ทิธติามวรรคหนึ�ง ผูเ้ขา้รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบ
การ SMEs
                 ๖.๘  หากผูย้ื�นขอ้เสนอซึ�งมใิชผู่ป้ระกอบการ SMEs แตเ่ป็นบคุคลธรรมดาที�ถอืสญัชาตไิทยหรอื
นติบิคุคลที�จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสงูกวา่ราคาตํ�าสดุของผูย้ื�นขอ้เสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�มไิดถ้อื
สญัชาตไิทย หรอืนติบิคุคลที�จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายของตา่งประเทศไมเ่กนิรอ้ยละ ๓ กองบนิ ๗ จะจัดซื�อหรอืจัดจา้ง
จากผูย้ื�นขอ้เสนอซึ�งเป็นบคุคลธรรมดาที�ถอืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลที�จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทยดงักลา่ว
                 ผูย้ื�นขอ้เสนอที�เป็นกจิการรว่มคา้ที�จะไดส้ทิธติามวรรคหนึ�ง ผูเ้ขา่รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งเป็นผูป้ระกอบการ
ที�เป็นบคุคลธรรมดาที�ถอืสญัชาตไิทยหรอืนติบิคุคลที�จัดตั �งขึ�นตามกฎหมายไทย
             ๗. การทาํสญัญาจา้งกอ่สรา้ง

�
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                 กอ่นลงนามในสญัญา กองบนิ ๗ จะแจง้ใหผู้ย้ื�นขอ้เสนอรายที�เป็นผูช้นะการจัดซื�อจัดจา้งหรอืเป็นผูท้ี�ได ้
รับการคดัเลอืก มาจัดทําใบแจง้ปรมิาณงานและราคา และใบบญัชรีายการกอ่สรา้งใหต้รงกบัแบบรปูและรายการ
ละเอยีด
                 ผูช้นะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสจ์ะตอ้งทําสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืทํา
ขอ้ตกลงเป็นหนังสอืกบักองบนิ ๗ ภายใน ๗ วนั นับถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญาเป็น
จํานวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๕ ของราคาคา่จา้งที�ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสไ์ด ้ใหก้องบนิ ๗ ยดึถอืไวใ้นขณะทํา
สญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึ�งอยา่งใดดงัตอ่ไปนี�
                 ๗.๑  เงนิสด
                 ๗.๒  เชค็หรอืดราฟทท์ี�ธนาคารเซน็สั�งจา่ย ซึ�งเป็นเชค็หรอืดราฟทล์งวนัที�ที�ใชเ้ชค็หรอืดราฟทนั์�นชาํระ
ตอ่เจา้หนา้ที�ในวนัทําสญัญา หรอืกอ่นวนันั�นไมเ่กนิ ๓ วนัทําการ
                 ๗.๓  หนังสอืคํ�าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงั
ระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนังสอืคํ�าประกนัอเิล็กทรอนกิสต์ามวธิกีารที�กรมบญัชกีลางกําหนด
                 ๗.๔  หนังสอืคํ�าประกนัของบรษัิทเงนิทนุ หรอืบรษัิทเงนิทนุหลกัทรัพยท์ี�ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบ
กจิการเงนิทนุเพื�อการพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํ�าประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื�อ
บรษัิทเงนิทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งแบบหนังสอืคํ�าประกนัของ
ธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)
                 ๗.๕  พันธบตัรรัฐบาลไทย
                       หลกัประกนันี�จะคนืให ้โดยไมม่ดีอกเบี�ยภายใน ๑๕ วนั นับถดัจากวนัที�ผูช้นะการประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพันตามสญัญาจา้งแลว้
             ๘. คา่จา้งและการจา่ยเงนิ
               (สําหรับสญัญาที�เป็นราคาเหมารวม)
               กองบนิ ๗ จะจา่ยเงนิคา่จา้ง ซึ�งไดร้วมภาษีมลูคา่เพิ�ม ตลอดจนภาษีอากรอื�น ๆ และคา่ใชจ้า่ยทั �งปวงดว้ย
แลว้ โดยถอืราคาเหมารวมเป็นเกณฑ ์และกําหนดการจา่ยเงนิเป็นจํานวน ๔ งวด ดงันี�
                 งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๑๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดทํ้างาน รื�อถอนทั �งหมด, ทํางาน
ทาสโีครงหลงัคาเหล็กดว้ยอพี๊อคซี� (สป้ีองกนัและหยดุสนมิ), ทํางานตดิตั �งหลงัคากระเบื�องลอนคูท่ั �งหมด, ตดิตั �งเชงิ
ชายและปิดลอนพรอ้มทาส ีใหแ้ลว้เสร็จตามแบบและรายการ ภายใน ๕๐ วนั
                 งวดที� ๒ เป็นจํานวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๒๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดทํ้างาน ผนังกอ่อฐิ ฉาบปนูผวิ
เรยีบ ทั �งหมด, ทํางานตดิตั �งผนังแผน่ไมอ้ดัซเีมนตช์ั �นบนทั �งหมด, ทํางานตดิตั �งฝ้าเพดานชั �นบนทั �งหมด, ทํางาน
ระบบไฟฟ้าแสงสวา่งชั �นบนทั �งหมด, งานปกูระเบื�องพื�นและบวัเชงิผนังชั �นบนทั �งหมด, ทํางานซอ่มแซมพื�นไมป้าเก ้
ชั �นบนทั �งหมด, ทํางานซอ่มแซมประต-ูหนา้ตา่งชั �นบนทั �งหมด, ทํางานซอ่มแซมราวกนัตกทั �งหมด  ใหแ้ลว้เสร็จตาม
แบบและรายการ ภายใน ๑๑๐ วนั
                 งวดที� ๓ เป็นจํานวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๒๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดทํ้างาน ปกูระเบื�องพื�นและบวัเชงิ
ผนังชั �นลา่งทั �งหมด, ทํางานปกูระเบื�องพื�นบนัไดทั �งหมด, ทํางานระบบไฟฟ้าแสงสวา่งชั �นลา่งทั �งหมด, ทํางานระบบ
ประปา-สขุาภบิาลชั �นลา่งทั �งหมด, ทํางานตดิตั �งสขุภณัฑห์อ้งนํ�าชั �นลา่งทั �งหมด, ทํางานตดิตั �งประต-ูหนา้ตา่งชั �นลา่ง
ทั �งหมด, ทํางานเวท ีใหแ้ลว้เสร็จตามแบบและรายการ ภายใน ๑๗๐ วนั
                 งวดที� ๔ (งวดสดุทา้ย) เป็นจํานวนเงนิในอตัรารอ้ยละ ๓๕ ของคา่จา้ง เมื�อผูรั้บจา้งไดทํ้างาน หอ้ง
บนัทกึเสยีงทั �งหมด, ทํางานลาน ค.ส.ล., ทํางานซอ่มแซมรางระบายนํ�าและรางระบายนํ�าของใหมท่ั �งหมด, ทํางาน
ทาสภีายในและภายนอกอาคารทั �งหมด, ทํางานตดิตั �งครภุณัฑท์ั �งหมด, ตดิตั �งแผน่ป้ายประวตัอิาคาร, ทําความ
สะอาดบรเิวณกอ่สรา้งและทํางานสิ�งอื�น ๆ ใหค้รบถว้น แลว้เสร็จตามแบบและรายการ ๒๖๐ วนั
             ๙. อตัราคา่ปรบั
               คา่ปรับตามแบบสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสน์ี� หรอืขอ้ตกลงจา้ง
เป็นหนังสอืจะกําหนด ดงันี�
                    ๙.๑  กรณีที�ผูรั้บจา้งนํางานที�รับจา้งไปจา้งชว่งใหผู้อ้ ื�นทําอกีทอดหนึ�งโดยไมไ่ดรั้บอนุญาตจากกอง
บนิ ๗ จะกําหนดคา่ปรับสําหรับการฝ่าฝืนดงักลา่วเป็นจํานวนรอ้ยละ ๑๐ (สบิ) ของวงเงนิของงานจา้งชว่งนั�น
                     ๙.๒   กรณีที�ผูรั้บจา้งปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งกอ่สรา้ง นอกเหนอืจากขอ้ ๙.๑ จะกําหนดคา่ปรับรายวนั
เป็นจํานวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ ๐.๐๙ (ศนูยจ์ดุศนูยเ์กา้) ของราคางานจา้ง
             ๑๐.  การรบัประกนัความชํารดุบกพรอ่ง
                 ผูช้นะการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส ์ซึ�งไดทํ้าสญัญาจา้ง ตามแบบดงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรอืขอ้ตกลงจา้ง
เป็นหนังสอื แลว้แตก่รณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรดุบกพรอ่งของงานจา้งที�เกดิขึ�นภายในระยะเวลาไมน่อ้ยกวา่ ๒ ปี
นับถดัจากวนัที� กองบนิ ๗ ไดรั้บมอบงาน โดยผูรั้บจา้งตอ้งรบีจัดการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ดีงัเดมิภายใน ๑๕
วนั นับถดัจากวนัที�ไดรั้บแจง้ความชาํรดุบกพรอ่ง
           ๑๑.  ขอ้สงวนสทิธใินการยื�นขอ้เสนอและอื�น ๆ
                   ๑๑.๑ เงนิคา่จา้งสําหรับงานจา้งครั �งนี� โดยใชจ้า่ยจากงบประมาณประจําปี ๖๕ ของ กองบนิ ๗ กลุม่
งบงานโครงการเสรมิสรา้งกําลงักองทพั งบสิ�งกอ่สรา้งและอํานวยความสะดวกนอกแผนการกอ่สรา้ง คา่ใชจ้า่ย
สนับสนุนการสง่กําลงับํารงุ คา่ที�ดนิและสิ�งกอ่สรา้ง รหสั ส ๕๕๑๑๗  ๑๐๗๔๓๘๗๔ - ๕๐๒ จํานวนเงนิ ๘,๐๐๐,๐๐๐
บาท (แปดลา้นบาทถว้น)
                   ราคากลางของงานกอ่สรา้งในการประกวดราคาครั �งนี� เป็นเงนิทั �งสิ�น ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดลา้นบาท
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ถว้น)
                   ๑๑.๒   เมื�อกองบนิ ๗ ไดค้ดัเลอืกผูย้ื�นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามการ
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสแ์ลว้ ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั�งหรอืนําสิ�งของมาเพื�องานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ
และของนั�นตอ้งนําเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางที�มเีรอืไทยเดนิอยู ่และสามารถใหบ้รกิารรับขนไดต้ามที�รัฐมนตรี
วา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูย้ื�นขอ้เสนอซึ�งเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิ
การพาณชิยน์าว ีดงันี�    
                           (๑)  แจง้การสั�งหรอืนําสิ�งของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ วนันับ
ตั �งแตว่นัที�ผูรั้บจา้งสั�งหรอืซื�อของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ป็นของที�รัฐมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้
ใหบ้รรทกุโดยเรอือื�นได ้
                           (๒)  จัดการใหส้ ิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืที�มสีทิธเิชน่เดยีวกบัเรอืไทย จาก
ตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิ�งของนั�น โดยเรอือื�น
ที�มใิชเ่รอืไทย ซึ�งจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเชน่นั�นกอ่นบรรทกุของลงเรอือื�น หรอืเป็นของที�รัฐมนตรวีา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุของลงเรอือื�น
                                  (๓)   ในกรณีที�ไมป่ฏบิตัติาม (๑) หรอื (๒) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
สง่เสรมิการพาณชิยน์าว ี     
                   ๑๑.๓ ผูย้ื�นขอ้เสนอซึ�ง กองบนิ ๗ ไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทําสญัญา หรอืขอ้ตกลงจา้งภายในเวลา
ที�กําหนดดงัระบไุวใ้นขอ้ ๗ กองบนิ ๗ จะรบิหลกัประกนัการยื�นขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนังสอืคํ�าประกนัการ
ยื�นขอ้เสนอทนัท ีและอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหช้ดใชค้วามเสยีหายอื�น (ถา้ม)ี รวมทั �งอาจพจิารณาใหเ้ป็นผูท้ ิ�งงาน
ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ
                   ๑๑.๔ กองบนิ ๗ สงวนสทิธิ�ที�จะแกไ้ขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรอืขอ้กําหนดในแบบสญัญาใหเ้ป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี
                   ๑๑.๕ ในกรณีที�เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิสน์ี� มคีวามขดัหรอืแยง้กนั ผูย้ื�นขอ้
เสนอจะตอ้งปฏบิตัติามคําวนิจิฉัยของ กองบนิ ๗ คําวนิจิฉัยดงักลา่วใหถ้อืเป็นที�สดุ และผูย้ื�นขอ้เสนอไมม่สีทิธิ�เรยีก
รอ้งคา่ใชจ้า่ยใด ๆ เพิ�มเตมิ
                   ๑๑.๖ กองบนิ ๗ อาจประกาศยกเลกิการจัดซื�อจัดจา้งในกรณีตอ่ไปนี�ได ้โดยที�ผูเ้สนอราคา
จะเรยีกรอ้งคา่เสยีหายใด ๆ จาก กองบนิ ๗ ไมไ่ด ้
                           (๑)  กองบนิ ๗ ไมไ่ดรั้บการจัดสรรเงนิที�จะใชใ้นการจัดจา้งหรอืไดรั้บจัดสรรแตไ่มเ่พยีงพอที�จะ
ทําการจัดจา้งครั �งนี�ตอ่ไป
                           (๒)  มกีารกระทําที�เขา้ลกัษณะผูย้ื�นขอ้เสนอที�ชนะการจัดซื�อจัดจา้งหรอืที�ไดรั้บการคดัเลอืก มี
ผลประโยชนร์ว่มกนั หรอืมสีว่นไดเ้สยีกบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรอืสมยอมกนั
กบัผูย้ื�นขอ้เสนอรายอื�น หรอืเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทําการทจุรติอื�นใด
ในการเสนอราคา
                           (๓)  การทําการจัดจา้งครั �งนี�ตอ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแก ่กองบนิ ๗ หรอืกระทบตอ่
ประโยชนส์าธารณะ
                           (๔)  กรณีอื�นในทํานองเดยีวกบั (๑) (๒) หรอื (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวงซึ�งออกตาม
ความในกฎหมายวา่ดว้ยการจัดซื�อจัดจา้งและการบรหิารพัสดภุาครัฐ
                   ๑๑.๗  เอกสารในหนังสอืรับรองของผลงานที�เป็นภาษาองักฤษ ใหแ้ปลเป็นภาษาไทย
โดยผูเ้ชี�ยวชาญการแปลที�ไดจ้ดทะเบยีนไวก้บั สํานักงานศาลยตุธิรรม รับรองเทา่นั�น
             ๑๒.  การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้ง
                   การปรับราคาคา่งานกอ่สรา้งตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนขอ้ ๑.๕ จะนํามาใชใ้นกรณีที�คา่งาน
กอ่สรา้ง ลดลงหรอืเพิ�มขึ�นโดยวธิกีารตอ่ไปนี�
                        ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์สตูรและวธิคํีานวณที�ใชก้บัสญัญาแบบปรับราคาไดต้ามมตคิณะรัฐมนตรี
เมื�อวนัที� ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพจิารณาชว่ยเหลอืผูป้ระกอบอาชพีงานกอ่สรา้ง ตามหนังสอืสํานักเลขาธกิาร
คณะรัฐมนตร ีที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สงิหาคม ๒๕๓๒
                   สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะตอ้งคงที�ที�ระดบัที�กําหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามที�กําหนด
ไวใ้นสญัญา หรอืภายในระยะเวลาที� กองบนิ ๗ ไดข้ยายออกไป โดยจะใชส้ตูรของทางราชการที�ไดร้ะบใุน ขอ้ ๑.๕
             ๑๓.  มาตรฐานฝีมอืชา่ง
                   เมื�อ กองบนิ ๗ ไดค้ดัเลอืกผูย้ื�นขอ้เสนอรายใดใหเ้ป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตามประกาศนี�
แลว้ ผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏบิตังิานกอ่สรา้งดงักลา่ว ผูย้ื�นขอ้เสนอจะตอ้งมแีละใชผู้ผ้า่นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมอืชา่งหรอืผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมอืชา่งจาก    -    หรอืผูม้วีฒุบิตัรระดบั ปวช. ปวส. และ
ปวท.หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ. รับรองใหเ้ขา้รับราชการได ้ในอตัราไมตํ่�ากวา่รอ้ยละ ๕ ของแตล่ะ
สาขาชา่งจํานวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่งดงัตอ่ไปนี�
                   ๑๓.๑   สาขาชา่งกอ่สรา้ง วฒุบิตัรไมน่อ้ยกวา่ระดบั ปวช.
                   ๑๓.๒   ผูรั้บจา้งตอ้งมวีศิวกร สาขาวศิวกรรมโยธา ที�มใีบประกอบวชิาชพีวศิวกรรมควบคมุ
ตาม พ.ร.บ.วศิวกร พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นผูต้รวจสอบและควบคมุงาน
             ๑๔.  การปฏบิตัติามกฎหมายและระเบยีบ
                   ในระหวา่งระยะเวลาการกอ่สรา้ง ผูย้ื�นขอ้เสนอที�ไดรั้บการคดัเลอืกใหเ้ป็นผูรั้บจา้งตอ้งปฏบิตัติามหลกั
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เกณฑท์ี�กฎหมายและระเบยีบไดกํ้าหนดไวโ้ดยเครง่ครัด
             ๑๕.  การประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ
                   กองบนิ ๗ สามารถนําผลการปฏบิตังิานแลว้เสร็จตามสญัญาของผูย้ื�นขอ้เสนอที�ไดรั้บ
การคดัเลอืกใหเ้ป็นผูรั้บจา้งเพื�อนํามาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ
                   ทั �งนี� หากผูย้ื�นขอ้เสนอที�ไดรั้บการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ี�กําหนดจะถกูระงับการยื�นขอ้เสนอหรอืทํา
สญัญากบั กองบนิ ๗ ไวช้ั�วคราว
 
 

กองบิน ๗

        สิงหาคม ๒๕๖๕


