ประกาศ กองบิน ๑
เรื่อง สอบราคาจางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๒ บน.๑
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ มีความประสงค&จะสอบราคาจางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๒ บน.๑
ราคากลางของงานก'อสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เป*นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๙๐๐ บาท
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ หากไม'ไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังต'อไปนี้
๑. เป*น (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกล'าว ซึ่งมีผลงานก'อสรางประเภทงานอาคาร
๒. ไม'เป*นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไม'เป*นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต'รัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเช'นว'านั้น
๔. ไม'เป*นผูมีผลประโยชน&ร'วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก' กองบิน ๑ ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม'เป*นผูกระทําการอันเป*นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป*นธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
กํา หนดดู ส ถานที่ ในวั น ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว' า งเวลา ๐๙๐๐ นาฬิ กา ถึ งเวลา ๑๒๐๐
นาฬิกา ณ หมวดจัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ และกําหนดรับฟFงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลา
เดียวกัน
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว'างเวลา
๐๘๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕๐๐ นาฬิกา ณ หมวดจัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ และกําหนดเปHดซองสอบราคา
ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต'เวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา เป*นตนไป
ผูสนใจติดต'อขอซื้อเอกสารสอบราคา และซื้อแบบใบเสนอราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ไดที่ หมวด
จัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ ตําบลหนองไผ'ลอม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว'างวันที่
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท&หมายเลข ๐ - ๔๔๓๕ - ๘๑๑๑
ต'อ ๔๐๔๒๗ ในวันเวลาราชการและดูรายละเอียดไดที่ www.wing1.rtaf.mi.th
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห&
(ระวิน ถนอมสิงห&)
ผูบังคับการกองบิน ๑

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๑๕/๕๙
การจางปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๓๒ บน.๑
ตามประกาศ กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
………………………….………………………………….
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ ซึ่งต'อไปนี้เรียกว'า “กองบิน ๑” มีความประสงค&จะสอบราคาจางปรับปรุง
อาคารหมายเลข ๑๐๓๒ บน.๑ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังต'อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง (การจ'ายเงิน ทางราชการจะจ'ายเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารผูเสนอราคาได จะตองแจงชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี สาขาของธนาคาร ใหทางราชการทราบล'วงหนาก'อน
วันทําสัญญา ภายใน ๕ วัน)
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค'าจางล'วงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผูประโยชน&ร'วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป*นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส'วนที่ ๑ (๒) บัญชีเอกสารส'วนที่ ๒
๑.๘ ในการยื่นซองสอบราคาในครั้งนี้ ผูเสนอราคาตองนําหลักฐานมาแสดงต'อคณะกรรมการ ดังนี้คือ
๑.๘.๑ ตนฉบับหนังสือรับรองผลงานของส'วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
๑.๘.๒ ตนฉบับหรือสําเนาหนังสือสัญญาจางตามที่ไดมีหนังสือรับรองผลงานขอ ๑.๘.๑
๑.๙ เอกสารในหนั งสื อ รั บ รองผลงานที่ เ ป* น ภาษาอั งกฤษ ใหแปลเป* น ภาษาไทย โดย
ผูเชี่ยวชาญการแปลที่ไดจดทะเบียนไวกับ กระทรวงยุติธรรมเท'านั้น
๑.๑๐ ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อกตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุช'างโยธาที่ ……-……
มาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมใบเสนอราคาและผูเสนอราคาไดตองนําแคตตาล็อกตัวจริง จํานวน - ชุด
มามอบใหกับทางราชการภายใน - วันทําการ
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป*นผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไม'เป*นผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไม'เป*นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป*นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไม'เป*นผูมีผลประโยชน&ร'วมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแก' กองบิน ๑ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม'เป*นผูกระทําการอันเป*นการขัดขวางการแข'งขันราคา
อย'างเป*นธรรมตามขอ ๑.๖

-๒๒.๔ ผูเสนอราคาตองไม'เป*นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแต'รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช'นว'านั้น
๒.๕ หนั งสื อรั บ รองผลงานของหน' ว ยงานเอกชนที่ กองบิ น ๑ เชื่ อ ถื อ จะตองผ' า นการ
ตรวจสอบพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณาผลงานของกรมช'างโยธาทหารอากาศ ก'อนการยื่นซองเสนอ
ราคาว'ามีผลงานจริงหรือไม' และเชื่อถือไดเพียงใด
๒.๖ ผูเสนอราคาตองเป*นนิติบุคคลและมีผลงานสัญญาเดียวโดยมีผลงานอาคารในวงเงิน
ไม'นอยกว'า ๖๘๐,๓๖๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสามรอยหกสิบบาทถวน) และเป*นผลงานที่เป*นคู'สัญญาโดยตรง
กับส'วนราชการ หน'วยงานตามกฎหมายว'าดวยระเบียบบริหารราชการส'วนทองถิ่น หน'วยงานอื่นซึ่งกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเป*นราชการบริหารส'วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน'วยงานเอกชนที่กองบิน ๑ เชื่อถือ และ
ผลงานไม'เกิน ๕ ป^
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเป*น ๒ ส'วน คือ
๓.๑ ส'วนที่ ๑ อย'างนอยตองมีเอกสารดังต'อไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป*นนิติบุคคล
(ก) หางหุนส'วนสามัญหรือหางหุนส'วนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนส'วนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห&สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ'พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป*นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช'นิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชนของผูนั้ น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป*นหุนส' วน (ถามี) สํา เนาบัต ร
ประจําตัวของผูเป*นหุนส'วนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป*นผูเสนอราคาร'วมกันในฐานะเป*นผูคาร'วม ใหยื่นสัญญา
ของการเขาร'วมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร'วมคา และในกรณีที่ผูเขาร'วมคาฝ_ายใดเป*นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช'สัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูร'วมคาฝ_ายใดเป*นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) บัญชีเอกสารส'วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ ส'วนที่ ๒ อย'างนี้ตองมีเอกสาสารดังต'อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปHดอากรแสตมป`ตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานก'อสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณี
ที่มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เท'านั้น)
(๓) บัญชีรายการก'อสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ&ค'าแรงงาน ภาษีประเภทต'าง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีรายการเอกสารส'วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคาตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม'มี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวน
เงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม'มีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก เติม
แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแห'ง

-๓๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการก'อสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอราคาเป*นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต'อหน'วย และหรือราคาต'อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ราคารวม
ที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไม'ตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเป*นสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งไดรวมค'าภาษีมูลค'าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและค'าใชจ'ายทั้งปวงไวแลวราคาที่เสนอ จะตองเสนอ
กําหนดยืนราคาไม'นอยกว'า ๙๐ วัน (เกาสิบวัน) นับตั้งแต'วันเปHดซองใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคา
ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอ กําหนดเวลาดําเนินการก'อสรางแลวเสร็จ ไม'เกิน ๑๒๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
๔.๔ ก'อนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูร'างสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก'อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ผนึกซองเรียบรอย จ'าหนาซองถึงคณะกรรมการ
เปHดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองว'า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๑๕/๕๙ ยื่นต'อเจาหนาที่
รับซองสอบราคา ตั้งแต'วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ระหว'างเวลา ๐๘๐๐ นาฬิกา
ถึง ๑๕๐๐ นาฬิกา ณ.หมวดจัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ ตําบลหนองไผ'ลอม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม1รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
และคณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแต'ละ
รายว'าเป*นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน&ร'วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม' และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกก'อนการเปHดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต'อคณะกรรมการเปHดซองสอบราคาก'อนหรือในขณะที่มีการเปHดซองใบเสนอราคา
ว'ามีผูเสนอราคากระทําการอันเป*นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป*นธรรม ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการ
เชื่อว'ามีการกระทําอันเป*นการขัดขวางการแข'งขันราคาอย'างเป*นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป*นผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และกองบิน ๑ จะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกล'าวเป*นผูทิ้งงาน เวนแต'คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดว'าผูเสนอราคารายนั้นเป*น
ผูที่ใหความร'วมมือเป*นประโยชน&ต'อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป*นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกล'าว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป*นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป*นผูเสนอที่มีผลประโยชน&
ร'วมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป*นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป*นการขัดขวาง
การแข'งขันอย'างเป*นธรรม อาจอุทธรณ&คําสั่งดังกล'าวต'อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต'วันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ&ของปลัดกระทรวงใหถือเป*นที่สุด
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจะเปHดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกล'าวขางตน ณ หองรับรองอาคารกองบังคับการกองบิน ๑ ในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต'เวลา
๑๐๐๐ นาฬิกา เป*นตนไป
การยื่นอุทธรณ&ตามวรรค ๕ ย'อมไม'เป*นเหตุใหมีการขยายเวลาการเปHดซองใบเสนอราคา เวนแต'
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว'าการขยายระยะเวลาดังกล'าวจะเป*นประโยชน&แก'ทางราชการอย'างยิ่งและในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ&และเห็นว'าการยกเลิกการเปHดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเป*นประโยชน&แก'ทางราชการอย'างยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก การเปHดซองใบเสนอ
ราคาดังกล'าวได

-๔๕. หลักเกณฑ5และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาจางครั้งนี้ กองบิน ๑ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม'ถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไม'ถูกตองหรือไม'ครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม'ถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไม'รับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต'เป*นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส'วนที่มิใช'สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว'าจะเป*นประโยชน&ต'อ
กองบิน ๑ เท'านั้น
๕.๓ กองบิน ๑ สงวนสิทธิไม'พิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไม'มีการผ'อนผันในกรณี
ดังต'อไปนี้
(๑) ไม'ปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของกองบิน ๑
(๒) ไม'กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอย'างหนึ่ง
อย'างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต'างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป*น
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแก'ผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปHดซองสอบราคา หรือ
กองบิน ๑ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวกับผูเสนอราคาได
กองบิน ๑ มีสิทธิที่จะไม'รับราคาหรือไม'ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล'าวไม'มีความเหมาะสมหรือไม'ถูกตอง
๕.๕ กองบิน ๑ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไม'รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไม'พิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแต'จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน&ของทางราชการเป*น
สําคัญและใหถือว'าการตัดสินใจของกองบิน ๑ เป*นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองค'าเสียหายใด ๆ มิไดรวมทั้ง
กองบิน ๑ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป*นผูทิ้งงาน ไม'ว'าจะเป*นผูเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไม'ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดว'าการเสนอราคากระทําไปโดยไม'สุจริต เช'น การเสนอราคา
อันเป*นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป*นตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํา จนคาดหมายว'าไม'อาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคา หรือกองบิน ๑ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดว'า
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ& หากคําชี้แจงไม'เป*นที่รับฟFงได กองบิน ๑
มีสิทธิที่จะไม'รับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปHดซองสอบราคาว'า ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือก ตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เป*นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน&ร'วมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป*นผูเสนอราคาที่กระทําการอัดเป*นการขัดขวางการแข'งขันราคา
อย'างเป*นธรรมตามขอ ๑.๖ กองบิน ๑ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกล'าวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และ กองบิน ๑ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป*นผูทิ้งงาน
ในกรณี นี้ ห ากปลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ว' า การยกเลิ กการเปH ด ซองใบเสนอราคาที่ ไ ด
ดําเนินการไปแลวจะเป*นประโยชน&แก'ทางราชการอย'างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปHดซองใบเสนอ
ราคาดังกล'าวได

-๕๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทํ า สั ญ ญาจางตามแบบสั ญ ญาระบุ ในขอ ๑.๓ กั บ กองบิ น ๑
ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป*นจํานวนเงินเท'ากับรอยละ ๕
(หา) ของราคาค'าจางที่สอบราคาได ใหกองบิน ๑ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอย'างหนึ่งอย'างใด
ดังต'อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ'ายใหแก'กองบิน ๑ โดยเป*นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือก'อนหนานั้น
ไม'เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย& ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย&และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแห'งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส'วนราชการต'าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลม
ใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๑)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไม'มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. ค1าจางและการจ1ายเงิน
๗.๑ (สําหรับการจางที่เป*นราคาต'อหน'วย)
กองบิน ๑ จะจ'ายค'าจางต'อหน'วยของงานแต'ละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาต'อหน'วย
ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต'อไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส'วนที่เกินกว'ารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา)
แต'ไม'เกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา
จะจ'ายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาต'อหน'วยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส'วนที่เกินกว'ารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ)
ของ ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจ'ายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบ
สาม) ของราคาต'อหน'วยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกว'ารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจ'ายใหตามราคาต'อหน'วยในสัญญา และจะจ'ายเพิ่ม
ชดเชยเป*นค'า OVERHEAD และ MOBILIZATION สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด)
ของผลต'างระหว'างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณ
ดวยราคาต'อหน'วยตามสัญญา
(๔) กองบิน ๑ จะจ'ายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแต'ละกรณีดังกล'าวขางตนในงวด
สุดทายของการจ'ายเงิน หรือก'อนงวดสุดทายของการจ'ายเงินตามที่กองบิน ๑ จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กองบิ น ๑ จะจ' า ยเงิ น ค' า จางใหแก' ผู รั บ จางเป* น รายเดื อ นตามเนื้ อ งานที่ ทํ า เสร็ จ จริ ง
เมื่อกองบิน ๑ หรือ เจาหนาที่ของกองบิน ๑ ไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏว'าเป*นที่พอใจ
ตรงตามขอกําหนดแห'งสัญญาทุกประการ กองบิน ๑ จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแก'ผูรับจาง

-๖การจ'ายเงินงวดสุดทายจะจ'ายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
๗.๒ (สําหรับสัญญาที่เป*นราคาเหมารวม)
กองบิน ๑ จะจ'ายเงินค'าจาง โดยแบ'งออกเป*น ……๔…… งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป*นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของค'าจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
…………………………-……………………………….ใหแลวเสร็จภายใน ……….. วัน
งวดที่ ๒ เป*นจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของค'าจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
…………………………-………………………………. ใหแลวเสร็จภายใน ……….. วัน
……..………………………………ฯลฯ………………………………………
งวดสุดทายเป*นจํานวนเงินในอัตรารอยละ …………-…………. ของค'าจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่ก'อสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราค1าปรับ
ค'าปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของค'าจางตามสัญญาต'อวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร1อง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป*นหนังสือหรือทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ
๑.๓ แลวแต'กรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพร'องของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม'นอยกว'า ๒ ป^
(สองป^) นับถัดจากวันที่กองบิน ๑ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซ'อมแซม แกไข ใหใชราชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพร'อง
๑๐. การจ1ายเงินล1วงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล'วงหนาในอัตราไม'เกินรอยละ ๑๕ % ของราคาค'าจาง
ทั้งหมด แต'ทั้งนี้จะตองส'งมอบหลักประกันเงินล'วงหนาเป*นจํานวนเงินเท'ากับจํานวนเงินที่ขอรับล'วงหนาเป*น
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือ
ค้ํ า ประกั น ของบริ ษัทของบริ ษัทเงิ น ทุ น อุ ต สาหกรรมแห' งประเทศไทย หรื อบริ ษั ทเงิ น ทุ น หรื อบริ ษัทเงิ น ทุ น
หลักทรัพย& ที่ไดรับอนุมัติใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย&และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแห'งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหส'ว นราชการต'าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) ใหแก'กองบิน ๑ ก'อนการรับชําระเงินล'วงหนานั้น ทั้งนี้ผูเสนอราคา
จะตองแจงความจํานงขอรับเงินล'วงหนาไวในใบเสนอราคาดวย
กองบิน ๑ จะใชสิทธิการขอรับเงินล'วงหนาดังกล'าวขางตน เฉพาะในกรณีที่ไดระบุอัตราการ
จ'ายเงินล'วงหนา (อัตรารอยละ) ไวเท'านั้น
๑๑. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ'ายเงินแต'ละงวด กองบิน ๑ จะหักเงินจํานวนรอย ๑๐ ของเงินที่ตองจ'ายในงวดนั้น
เพื่อเป*นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไม'ต่ํากว'า ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เป*น
ราคาต'อหน'วย) หรือของค'าจางทั้งหมด สําหรับสัญญาที่เป*นราคาเหมารวม
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอรับเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทของบริษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแห'งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย& ที่ไดรับอนุมัติใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย&และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแห'งประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหส'วนราชการต'าง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) มาวาง
ไวต'อ กองบิน ๑ เพื่อเป*นหลักประกันแทนก็ได

-๗กองบิน ๑ จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนั งสือค้ํ าประกันของธนาคารดั งกล'า วใหแก'
ผูรับจางพรอมกับการจ'ายเงินงวดสุดทาย
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินค'าจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป^ เงินกูจาก…-….
และเงินช'วยเหลือจาก ………………………-………………………………..
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ไดต' อ เมื่ อ กองบิ น ๑ ไดรั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค' า จางปรั บ ปรุ ง จาก
งบประมาณประจําป^เงินกูจาก ……-………. และเงินช'วยเหลือจาก …………………-……………… แลวเท'านั้น
ราคากลางของงานจางปรับปรุงในการสอบราคาครั้งนี้เป*นเงินทั้งสิ้น ๑,๗๐๐,๙๐๐ บาท (หนึ่ง
ลานเจ็ดแสนเการอยบาทถวน)
๑๒.๒ เมื่อกองบิน ๑ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป*นผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง หรือนําของมาเพื่องานจางดังกล'าวเขามาจากต'างประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู' และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีว'าการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป*นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย ว'าดวยการส'งเสริมการพาณิชย&
นาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําของดังกล'าวเขามาจากต'างประเทศ ต'อสํานักงานคณะกรรมการ
ส'งเสริมการพาณิชย&นาวีภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากต'างประเทศ เวนแต'
เป*นของที่รัฐมนตรีว'าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกล'าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช'นเดียวกับเรือ
ไทยจากต'างประเทศมายังประเทศไทย เวนแต'จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาท'า ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใช'เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเช'นนั้น ก'อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป*นของรัฐมนตรีว'าการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม'ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายว'าดวย
การส'งเสริมการพาณิชย&นาวี
๑๒.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกองบิน ๑ ไดคัดเลือกแลว ไม'ไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกํ าหนด ดังระบุ ในขอ ๖ กองบิน ๑ อาจพิจ ารณาเรียกรองใหชดใชความเสี ยหายอื่ น ๆ (ถามี )
รวมทั้งจะพิจารณาใหเป*นผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๔ กองบิน ๑ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาให
เป*นไปตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓. การปรับราคาค1างานก1อสราง
การปรับราคาค'างานก'อสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณี
ที่ค'างานก'อสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต'อไปนี้………………………………………………-………………………………….
สูตรการปรับราคา (สูตรค'า K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่กองบิน ๑ ไดขยายเวลาออกไป โดยใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๔. มาตรฐานฝ@มือช1าง
เมื่อกองบิน ๑ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป*นผูรับจาง และไดตกลงจางรื้อถอนตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงว'าในการปฏิบัติงานรื้อถอนดังกล'าว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผ'าน
การทดสอบมาตรฐานฝ^มือจาก ………………-………………….. หรือผูมีคุณวุฒิบัตรระดับ ปวช.,ปวส.และ ปวท.หรือ
เทียบเท'าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไม'ต่ํากว'ารอยละ ……-…ของแต'ละ
สาขาช'าง แต'จะตองมีช'างจํานวนอย'างนอย ๑ คน ในแต'ละสาขาช'างดังต'อไปนี้

-๘๑๔.๑ ใชวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิ ศ วกรรม หรื อ สถาปนิ ก สาขาสถาปF ต ยกรรมหลั ก ที่ มี ใ บประกอบวิ ช าชี พ ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
สถาปFตยกรรม เป*นผูตรวจสอบและควบคุมงาน
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว'างระยะเวลาการรื้อถอน ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ&ที่กฎหมายและระเบียบ
ไดกําหนดไวโดยเคร'งครัด
กองบิน ๑
นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห&
(ระวิน ถนอมสิงห&)

- ขอความนี้คัดลอกมาจาก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว'าดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม

