
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที�  ๐๑/๒๕๖๑ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๑ (อาคารปฏิบัตงิาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ โรงเรียนการบิน ลงวันที�  ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ 
                   โรงเรียนการบนิ ซึ�งตอ่ไปนี �เรียกว่า "โรงเรียนการบิน" มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๑๑ (อาคารปฏิบัติงาน ผฝยช.กกศ.รร.การบิน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ณ โรงเรียนการบิน ตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี �                  ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                           ๑.๑     แบบรูปรายการละเอียด                           ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                           ๑.๓     สญัญาจ้างทั�วไป                           ๑.๔     แบบหนงัสือคํ �าประกนั                                     (๑)   หลกัประกนัสญัญา                           ๑.๕     สตูรการปรับราคา                           ๑.๖     บทนิยาม                                     (๑)   ผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั                                     (๒)   การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม                           ๑.๗     แบบบญัชีเอกสารที�กําหนดไว้ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                                     (๑)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๑                                     (๒)   บญัชีเอกสารส่วนที� ๒                           ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปิดเผยเพื�อให้ผู้ประสงค์จะยื�นข้อเสนอได้รู้ข้อมลูได้ เทา่เทียมกนั และเพื�อให้ประชาชนตรวจดไูด้)                    ๒.    คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา                           ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย                           ๒.๒     ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย                           ๒.๓     ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ                           ๒.๔     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งอยูร่ะหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราวตามที�ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
 



                          ๒.๕     ไมเ่ป็นบคุคลซึ�งถกูระบชืุ�อไว้ในบญัชีรายชื�อผู้ทิ �งงานและได้แจ้งเวียนชื�อให้เป็นผู้ทิ �งงานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึ�งรวมถึงนิตบิคุคลที�ผู้ทิ �งงานเป็นหุ้นสว่นผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุคลนั �นด้วย                           ๒.๖     มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา                           ๒.๗     เป็นบคุคลธรรมดาหรือ(นติบิคุคล) ผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักลา่ว                           ๒.๘     ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�นที�เข้ายื�นข้อเสนอให้แก่ ?หนว่ยงานของรัฐ? ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี �                           ๒.๙     ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ6หรือความคุ้มกนั ซึ�งอาจปฏิเสธไมย่อมขึ �นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ เสนอราคาได้มีคําสั�งให้สละเอกสิทธิ6ความคุ้มกนัเชน่วา่นั �น                           ๒.๑๐     ไมเ่ป็นผู้ ที�ไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานตามระเบียบที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั กําหนด                           ๒.๑๑     ผู้ เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานที�ประกวดราคาจ้างในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที�เป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัสว่นราชการ หนว่ยงาน ตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ�น หนว่ยงานอื�นซึ�งมีกฎหมายบญัญตัิให้มีฐานะเป็นราชการบริหารสว่นท้องถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานเอกชนที�โรงเรียนการบนิเชื�อถือ                                    ผู้ เสนอราคาที�เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี �                                    (๑) กรณีที�กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม ่โดยหลกัการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" สว่นคณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�เข้าประกวดราคาได้                                    (๒) กรณีที�กิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ โดยหลกัการนิติบคุคลแต่ละนิตบิคุคลที�เข้าร่วมค้าทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามเงื�อนไขที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีที�กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรกําหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ�งเป็นผู้ รับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากบัทางราชการ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการยื�นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั �นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ ร่วมค้าหลกัรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที�ยื�นเสนอราคาได้                                    ทั �งนี � "กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม"่ หมายความวา่ กิจการร่วมค้าที�จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลตอ่หน่วยงานของรัฐซึ�งมีหน้าที�รับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)                           ๒.๑๒     ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบญัชีกลาง 
 



                          ๒.๑๓     ผู้ เสนอราคาต้องไมอ่ยูใ่นฐานะเป็นผู้ไมแ่สดงบญัชีรายรับรายจา่ยหรือแสดงบญัชีรายรับรายจา่ยไมถ่กูต้องครบถ้วนในสาระสําคญัตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด                           ๒.๑๔     ผู้ เสนอราคาซึ�งได้รับคดัเลือกเป็นคูส่ญัญาต้องรับและจา่ยเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแตก่ารจ่ายเงินแตล่ะครั �งซึ�งมีมลูคา่ไมเ่กินสามหมื�นบาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเป็นเงินสดก็ได้ตามที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด                                มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามที�คณะกรรมการนโยบายการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐกําหนดในราชกิจจานเุบกษา                  ๓.    หลักฐานการยื�นข้อเสนอ                          ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐาน ยื�นมาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ สว่น คือ                           ๓.๑    ส่วนที� ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �                                    (๑)    ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบคุคล                                            (ก)   ห้างหุ้นสว่นสามญัหรือห้างหุ้นสว่นจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล บญัชีรายชื�อหุ้นสว่นผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง                                            (ข)   บริษัทจํากดัหรือบริษัทมหาชนจํากดั ให้ยื�นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายชื�อกรรมการผู้จดัการ ผู้ มีอํานาจควบคมุ (ถ้ามี) และบญัชีผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถกูต้อง                                    (๒)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที�มิใชน่ิตบิคุคลให้ยื�น สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้นั �น สําเนาข้อตกลงที�แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นสว่น (ถ้ามี) สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ เป็นหุ้นสว่น หรือสําเนาหนงัสือเดนิทางของผู้ เป็นหุ้นส่วนที�มิได้ถือสญัชาตไิทย พร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง                                    (๓)    ในกรณีผู้ เสนอราคาเป็นผู้ เสนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผู้ ร่วมค้า ให้ยื�นสําเนาสญัญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผู้ ร่วมค้า และในกรณีที�ผู้ เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบคุคลธรรมดา ที�มิใชส่ญัชาตไิทย ก็ให้ยื�นสําเนาหนงัสือเดนิทาง หรือผู้ ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบคุคล ให้ยื�นเอกสาร ตามที�ระบไุว้ใน (๑)                                    (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ                                            (๔.๑)   สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมลูคา่เพิ�ม                                            (๔.๒)   สําเนาทะเบียนบ้าน                                            (๔.๓)   สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน 
                                    (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที� ๑ ทั �งหมดที�ได้ยื�นพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
 
 



                          ๓.๒    ส่วนที� ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี �                                    (๑)    ในกรณีที�ผู้ เสนอราคามอบอํานาจให้บคุคลอื�นกระทําการแทนให้แนบหนงัสือมอบอํานาจซึ�งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลกัฐานแสดงตวัตนของผู้มอบอํานาจและผู้ รับมอบอํานาจ ทั �งนี �หากผู้ รับมอบอํานาจเป็นบคุคลธรรมดาต้องเป็นผู้ ที�บรรลนุิตภิาวะตามกฎหมายแล้วเทา่นั �น                                    (๒)    สําเนาหนงัสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั �งรับรองสําเนาถกูต้อง (ให้ใช้ในกรณีที�มีการกําหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เทา่นั �น)                                    (๓)    บญัชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ�งจะต้องแสดงรายการวสัดุอปุกรณ์ คา่แรงงาน ภาษีประเภทตา่งๆ รวมทั �งกําไรไว้ด้วย                                    (๔)    เอกสารเพิ�มเตมิอื�นๆ                                            (๔.๑)   สําเนาสญัญจ้างตามหนงัสือรับรองผลงงาน                                            (๔.๒)   รายละเอียดประมาณการ(BOQ)แนบท้ายสําเนาสญัญจ้างตามหนงัสือรับรองผลงงาน                                     (๕)    บญัชีเอกสารส่วนที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ผู้ เสนอราคาไมต้่องแนบบญัชีเอกสารสว่นที� ๒ ในระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                           ๓.๓    เมื�อผู้เสนอราคาดาํเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที� ๑ และบัญชีเอกสารส่วนที� ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื �อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที� ๑ และแบบบัญชีเอกสารส่วนที� ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) และข้อ ๑.๗ (๒) ให้อัตโนมัตโิดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสารดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)                  ๔.    การเสนอราคา                           ๔.๑     ผู้ เสนอราคาต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที�กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � โดยไมมี่เงื�อนไขใดๆ ทั �งสิ �น และจะต้องกรอกข้อความให้ถกูต้องครบถ้วน พร้อมทั �งหลกัฐานแสดงตวัตนและทําการยืนยนัตวัตนของผู้ เสนอราคา โดยไมต้่องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)                           ๔.๒     ผู้ เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวสัดแุละราคา ในบญัชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน                                    ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั �งเดียวและราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอ่หนว่ย และหรือตอ่รายการ ตามเงื�อนไขที�ระบไุว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถกูต้อง โดยคิดราคารวมทั �งสิ �น ซึ�งรวมคา่ภาษีมลูคา่เพิ�ม ภาษีอากรอื�น และคา่ใช้จ่ายทั �งปวงไว้แล้ว                                    ราคาที�เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไมน้่อยกวา่  ๑๒๐ วนั ตั �งแตว่นัเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา ผู้ เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที�ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้                           ๔.๓     ผู้ เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไมเ่กิน ๑๘๐ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับหนงัสือแจ้งให้เริ�มทํางาน 
 
 



                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ เสนอราคาควรตรวจดรู่างสญัญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ ให้ ถี�ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั �งหมดเสียก่อนที�จะตกลงยื�นเสนอราคาตามเงื�อนไข ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์                           ๔.๕     ผู้ เสนอราคาจะต้องยื�นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัที� ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐  ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.                           ๔.๖     ผู้ เสนอราคาต้องจดัทําเอกสารสําหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถกูต้อง และชดัเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที�จะยืนยนัการเสนอราคา แล้วจงึสง่ข้อมลู (Upload) เพื�อเป็นการเสนอราคาให้แก่หนว่ยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซื �อจดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์                           เมื�อพ้นกําหนดเวลายื�นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไมรั่บเอกสารการยื�นข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด                           ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดําเนินการตรวจสอบคณุสมบตัขิองผู้ เสนอราคาแตล่ะรายว่า เป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�นตามข้อ ๑.๖(๑) หรือไม ่หากปรากฏวา่ผู้ เสนอราคารายใดเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ ยื�นข้อเสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนันั �นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา                           หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะที�มีการพิจารณาข้อเสนอวา่ มีผู้ เสนอราคารายใดกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื�อวา่มีการกระทําอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคารายนั �นออกจากการเป็นผู้ เสนอราคา และโรงเรียนการบินจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดงักลา่วเป็นผู้ทิ �งงาน เว้นแตค่ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวินิจฉยัได้วา่ผู้เสนอราคารายนั �นเป็นผู้ ที�ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่การพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ ริเริ�มให้มีการกระทําดงักล่าว                           หากภายหลงัจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หนว่ยงานของรัฐตรวจสอบพบว่าผู้ เสนอราคาที�ชนะการเสนอราคาหรือผู้ เสนอราคารายใดรายหนึ�งกระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6 (2) หนว่ยงานของรัฐสามารถตดัสิทธิการเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไมเ่รียกผู้ เสนอราคาเข้ามาทําสญัญา และสามารถลงโทษผู้ เสนอราคาที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรมเป็นผู้ทิ �งงานได้                           ๔.๘     ผู้ เสนอราคาจะต้องปฏิบติั ดงันี �                                    (๑)    ปฏิบตัติามเงื�อนไขที�ระบไุว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                    (๒)    ราคาที�เสนอจะต้องเป็นราคาที�รวมภาษีมลูคา่เพิ�ม และภาษีอื�นๆ (ถ้ามี) รวมคา่ใช้จา่ยทั �งปวงไว้ด้วยแล้ว                                    (๓)    ผู้ เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนเพื�อเข้าสูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวนั เวลา ที�กําหนด                                    (๔)    ผู้ เสนอราคาจะถอนการเสนอราคาที�เสนอแล้วไมไ่ด้ 



                                   (๕)    ผู้ เสนอราคาต้องศกึษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบญัชีกลางที�แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th                  ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา                           ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื�นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั �งนี � โรงเรียนการบินจะพิจารณาตดัสินโดยใช้หลกัเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม                           ๕.๒     หากผู้ เสนอราคารายใดมีคณุสมบตัไิมถ่กูต้องตามข้อ ๒ หรือยื�นหลกัฐานการยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้อง หรือไมค่รบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื�นข้อเสนอไมถ่กูต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไมรั่บพิจารณาราคาของผู้ เสนอราคารายนั �น เว้นแตเ่ป็นข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื�อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที�มิใชส่าระสําคญั ทั �งนี � เฉพาะในกรณีที�พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ตอ่โรงเรียนการบนิเทา่นั �น                           ๕.๓     โรงเรียนการบนิสงวนสิทธิไมพิ่จารณาข้อเสนอของผู้ เสนอราคาโดยไมมี่การผ่อนผนั ในกรณีดงัตอ่ไปนี �                                    (๑)    ไมป่รากฏชื�อผู้ เสนอราคารายนั �นในบญัชีผู้ รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบญัชีรายชื�อผู้ ซื �อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบการจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนการบนิ                                    (๒)    ไมก่รอกชื�อนิตบิคุคล หรือลงลายมือชื�ออิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ�งอยา่งใด หรือทั �งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจดัซื �อจดัจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์                                    (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตา่งไปจากเงื�อนไขที�กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที�เป็นสาระสําคญั หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ เสนอราคารายอื�น                           ๕.๔     ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสญัญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนการบนิ มีสิทธิให้ผู้ เสนอราคาชี �แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื�นใดที�เกี�ยวข้องกบัผู้ เสนอราคาได้ โรงเรียนการบนิมีสิทธิที�จะไมรั่บข้อเสนอ ไมรั่บราคา หรือไมทํ่าสญัญา หากข้อเท็จจริงดงักลา่วไมมี่ความเหมาะสมหรือไมถ่กูต้อง                           ๕.๕     โรงเรียนการบนิทรงไว้ซึ�งสิทธิที�จะไมรั่บราคาตํ�าสดุ หรือราคาหนึ�งราคาใด หรือราคาที�เสนอทั �งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ�งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไมพิ่จารณาจดัจ้างเลยก็ได้ สดุแตจ่ะพิจารณา ทั �งนี � เพื�อประโยชน์ของทางราชการเป็นสําคญั และให้ถือว่าการตดัสินของโรงเรียนการบินเป็นเดด็ขาด ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ มิได้ รวมทั �งโรงเรียนการบนิจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ เสนอราคาเป็นผู้ ทิ �งงาน ไมว่า่จะเป็นผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตทีุ�เชื�อถือได้ว่าการยื�นข้อเสนอกระทําการโดยไมส่จุริต เชน่ การเสนอเอกสารอนัเป็นเท็จ หรือใช้ชื�อบคุคลธรรมดา หรือนิตบิคุคลอื�นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น                                ในกรณีที�ผู้ เสนอราคารายที�เสนอราคาตํ�าสดุ เสนอราคาตํ�าจนคาดหมายได้วา่ไมอ่าจดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนการบนิจะให้ ผู้ เสนอราคานั �นชี �แจงและแสดงหลกัฐานที�ทําให้เชื�อได้วา่ ผู้ เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบรูณ์ หากคําชี �แจงไมเ่ป็นที�รับฟังได้ โรงเรียนการบนิมีสิทธิที�จะไมรั่บ



ข้อเสนอหรือไมรั่บราคาของผู้ เสนอราคารายนั �น ทั �งนี � ผู้ เสนอราคาดงักลา่วไมมี่สิทธิเรียกร้องคา่ใช้จา่ยหรือคา่เสียหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐ                           ๕.๖     ในกรณีที�ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลงัจากการพิจารณาข้อเสนอวา่ ผู้ เสนอราคาที�มีสิทธิ ได้รับการคดัเลือกเป็นผู้ เสนอราคาที�มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ เสนอราคารายอื�น ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ เสนอราคาที�กระทําการอนัเป็นการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๖โรงเรียนการบนิมีอํานาจที�จะตดัรายชื�อผู้ เสนอราคาที�ได้รับคดัเลือกรายดงักลา่วออก และโรงเรียนการบนิจะพิจารณาลงโทษผู้ เสนอราคารายนั �นเป็นผู้ทิ �งงาน                  ๖.     การทาํสัญญาจ้าง                                ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทําสญัญาจ้างตามแบบสญัญา ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ กบัโรงเรียนการบนิ ภายใน ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลกัประกนัสญัญาเป็นจํานวนเงินเทา่กบัร้อยละ ๕ ของราคาคา่จ้างที�ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนการบนิยึดถือไว้ในขณะทําสญัญา โดยใช้หลกัประกนัอยา่งหนึ�งอย่างใดดงัตอ่ไปนี �                           ๖.๑     เงินสด                           ๖.๒     เช็คหรือดราฟท์ที�ธนาคารสั�งจา่ยให้แกโ่รงเรียนการบนิ โดยเป็นเช็คลงวนัที�ที�ทําสญัญา หรือก่อนหน้านั �น ไมเ่กิน ๓ วนั ทําการของทางราชการ                           ๖.๓     หนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบคณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)                           ๖.๔     หนงัสือคํ �าประกนัของบริษัทเงินทนุ หรือบริษัทเงินทนุหลกัทรัพย์ที�ได้รับอนญุาตให้ประกอบกิจการเงินทนุเพื�อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ �าประกนั ตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตามรายชื�อบริษัทเงินทนุที�ธนาคารแหง่ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสือคํ �าประกนัของธนาคารที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดงัระบใุนข้อ ๑.๔ (๒)                           ๖.๕     พนัธบตัรรัฐบาลไทย                           หลกัประกนันี �จะคืนให้ โดยไมมี่ดอกเบี �ยภายใน ๑๕ วนันบัถดัจากวนัที�ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ รับจ้าง) พ้นจากข้อผกูพนัตามสญัญาจ้างแล้ว                  ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงนิ                           โรงเรียนการบนิจะจา่ยเงินคา่จ้าง โดยแบง่ออกเป็น ๓ งวด ดงันี �                           งวดที� ๑ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๕๐ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน ตามตารางแบง่งวดงานที� ๑ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วนั                           งวดที� ๒ เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๓๕ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิาน ตามตารางแบง่งวดงานที� ๒ ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วนั                           งวดสดุท้าย เป็นจํานวนเงินในอตัราร้อยละ ๑๕ ของคา่จ้าง เมื�อผู้ รับจ้างได้ปฏิบตังิานทั �งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสญัญา รวมทั �งทําสถานที�ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย   



                 ๘.    อัตราค่าปรับ                           คา่ปรับตามแบบสญัญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี � จะกําหนดในอตัราร้อยละ ๐.๑๐ ของคา่จ้างตามสญัญาตอ่วนั                  ๙.    การรับประกันความชาํรุดบกพร่อง                           ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ�งได้ทําข้อตกลงเป็นหนงัสือ หรือทําสญัญาจ้าง ตามแบบ ดงัระบใุนข้อ ๑.๓ แล้วแตก่รณี จะต้องรับประกนัความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที�เกิดขึ �นภายในระยะเวลาไมน้่อยกวา่     ๒ ปี  นบัถดัจากวนัที�โรงเรียนการบนิได้รับมอบงาน โดยผู้ รับจ้างต้องรีบจดัการซอ่มแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดงัเดมิภายใน  ๑๕  วนั นบัถดัจากวนัที�ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง                  ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื�นข้อเสนอและอื�น ๆ                           ๑๐.๑   เงินคา่จ้างสําหรับงานจ้างครั �งนี � ได้มาจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑                                     การลงนามในสญัญาจะกระทําได้ตอ่เมื�อ โรงเรียนการบินได้รับอนมุตัเิงินคา่ก่อสร้างจากเงินงบประมาณประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วเทา่นั �น                                     ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั �งนี � เป็นเงินทั �งสิ �น ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐บาท (สองล้านหนึ�งแสนบาทถ้วน)                           ๑๐.๒   เมื�อโรงเรียนการบนิได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใด ให้เป็นผู้ รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ รับจ้างจะต้องสั�งหรือนําสิ�งของมาเพื�องานจ้างดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ และของนั �นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที�มีเรือไทยเดนิอยู ่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ เสนอราคาซึ�งเป็นผู้ รับจ้างจะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายวา่ด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี ดงันี �                                    (๑)    แจ้งการสั�งหรือนําสิ�งของดงักลา่วเข้ามาจากตา่งประเทศ ตอ่กรมเจ้าทา่ ภายใน ๗ วนั นบัตั �งแตว่นัที�ผู้ รับจ้างสั�งหรือซื �อของจากตา่งประเทศ เว้นแตเ่ป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�นได้                                    (๒)    จดัการให้สิ�งของดงักลา่วบรรทกุโดยเรือไทย หรือเรือที�มีสิทธิเชน่เดียวกบัเรือไทย จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตจากกรมเจ้าทา่ ให้บรรทกุสิ�งของนั �น โดยเรืออื�นที�มิใช่เรือไทย ซึ�งจะต้องได้รับอนญุาตเชน่นั �นก่อนบรรทกุของลงเรืออื�น หรือเป็นของที�รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทกุโดยเรืออื�น                                    (๓)    ในกรณีที�ไมป่ฏิบตัิตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสง่เสริมการพาณิชยนาวี                           ๑๐.๓   ผู้ เสนอราคาซึ�งโรงเรียนการบนิได้คดัเลือกแล้ว ไมไ่ปทําสญัญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที�ทางราชการกําหนดดงัระบไุว้ในข้อ ๗ โรงเรียนการบนิจะริบหลกัประกนัการยื�นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนงัสือคํ �าประกนัการยื�นข้อเสนอทนัที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื�น (ถ้ามี) รวมทั �งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ �งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ                           ๑๐.๔   โรงเรียนการบนิสงวนสิทธิ6ที�จะแก้ไขเพิ�มเตมิเงื�อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสญัญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานกังานอยัการสงูสดุ (ถ้ามี) 



                          ๑๓.๕   หนว่ยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซื �อจดัจ้างในกรณีตอ่ไปนี �ได้ โดยที�ผู้ เสนอราคาจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้                                    (๑)    หนว่ยงานของรัฐไมไ่ด้รับการจดัสรรเงินงบประมาณที�จะใช้ในการจดัซื �อจดัจ้างหรือเงินงบประมาณที�ได้รับจดัสรรไมเ่พียงพอที�จะทําการจดัซื �อจดัจ้างนั �นตอ่ไป                                    (๒)    มีการกระทําที�เข้าลกัษณะผู้ ยื�นข้อเสนอที�ชนะการจดัซื �อจดัจ้างหรือที�ได้รับการคดัเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีสว่นได้เสียกบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�น หรือขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัผู้ ยื�นข้อเสนอรายอื�นหรือเจ้าหน้าที�ในการเสนอราคา หรือสอ่ว่ากระทําการทจุริตอื�นใดในการเสนอราคา                                    (๓)    การทําการจดัซื �อจดัจ้างตอ่ไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบตอ่ประโยชน์สาธารณะ                                    (๔)    กรณีอื�นในทํานองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง                  ๑๑.    การปรับราคาค่างานก่อสร้าง                           การปรับราคาคา่งานก่อสร้างตามสตูรการปรับราคาดงัระบใุนข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที� คา่งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ�มขึ �น โดยวิธีการตอ่ไปนี �                           ตามเงื�อนไข หลกัเกณฑ์ สตูรและวิธีคํานวณที�ใช้กบัสญัญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื�อวนัที� ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื�อง การพิจารณาชว่ยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนงัสือสํานกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวนัที� ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒                           สตูรการปรับราคา (สตูรคา่ K) จะต้องคงที�ที�ระดบัที�กําหนดไว้ในวนัแล้วเสร็จตามที�กําหนดไว้ในสญัญา หรือภายในระยะเวลาที�โรงเรียนการบนิได้ขยายออกไป โดยจะใช้สตูรของทางราชการที�ได้ระบใุนข้อ ๑.๕                  ๑๒.    มาตรฐานฝีมือช่าง                           เมื�อโรงเรียนการบินได้คดัเลือกผู้ เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี �แล้ว ผู้ เสนอราคาจะต้องตกลงวา่ในการปฏิบตังิานก่อสร้างดงักลา่ว ผู้ เสนอราคาจะต้องมีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา เป็นผู้ตรวจสอบและควบคมุงาน และใช้ผู้ มีวฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบนัการศกึษาที� ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอตัราไมตํ่�ากวา่ร้อยละ ๑ ของแตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะต้องมีจํานวนชา่งอยา่งน้อย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดงัตอ่ไปนี �                           ๑๒.๑    ชา่งก่อสร้าง                           ๑๒.๒    ชา่งไฟฟ้า                           ๑๒.๓    ชา่งประปา                  ๑๓.    การปฏิบัตติามกฎหมายและระเบียบ                           ในระหวา่งระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างต้องปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์ที�กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
 
 



                 ๑๔.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ                           หนว่ยงานของรัฐสามารถนําผลการปฏิบตังิานแล้วเสร็จตามสญัญาของผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกให้เป็นผู้ รับจ้างเพื�อนํามาประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ                           ทั �งนี � หากผู้ เสนอราคาที�ได้รับการคดัเลือกไมผ่า่นเกณฑ์ที�กําหนดจะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือทําสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชั�วคราว 
  

 


