ประกาศ กองบิน ๑
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหนวยบินฝนหลวง
………………………………………………
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ มีความประสงค%จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหนวยบินฝนหลวง
จํานวน ๑๔ รายการ รายละเอียดตาม ผนวก ก แนบท*ายเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๑/๒๕๕๗
ผู*มีสิทธิเสนอราคาจะต*องมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป6นผู*มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว
๒. ไมเป6นผู*ที่ถูกระบุชื่อไว*ในบัญชีรายชื่อผู*ทิ้งงานของทางราชการและได*แจ*งเวียนชื่อแล*ว
๓. ไมเป6นผู*ได*รับเอกสิทธิ์หรือความคุ*มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว*นแตรัฐบาลของ
ผู*เสนอราคาได*มีคําสั่งให*สละสิทธิ์ความคุ*มกันเชนวานั้น
๔. ไมเป6นผู*มีผลประโยชน%รวมกันกับผู*เสนอราคารายอื่นที่เข*าเสนอราคาให*แก กองบิน ๑ ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมเป6นผู*กระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม ในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้
๕. กองบิน ๑ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมพิจารณาผู*เสนอราคาที่ไมปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่
๐๑/๒๕๕๗ กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแตวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหวางเวลา
๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทําการ หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ และกําหนดเปBดซอง
สอบราคาในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ ตั้งแตเวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป6นต*นไป
ผู*สนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาได*ที่ หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ อําเภอเมือง
จังหวั ดนครราชสี มา ระหวางวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวัน ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา หรือสอบถามทางโทรศัพท%หมายเลข ๐ – ๔๔๓๕ - ๘๐๔๗ ในวันและเวลา
ราชการ และดูรายละเอียดได*ที่เว็บไชต% www.wing1.rtaf.mi.th
ประกาศ

ณ

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗

นาวาอากาศเอก อนุรักษ% รมณารักษ%
(อนุรักษ% รมณารักษ%)
รองผู*บังคับการกองบิน ๑ ทําการแทน
ผู*บังคับการกองบิน ๑

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๑/๒๕๕๗
การจัดซื้อวัสดุซอมแซมอาคารหนวยบินฝนหลวง
ตามประกาศ กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑
ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗
………………………
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กองบิน ๑” มีความประสงค%จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุ
ซอมแซมอาคารหนวยบินฝนหลวง จํานวน ๑๔ รายการ ตามผนวก ก. ที่แนบ ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต*องเป6นของแท*
ของใหม ไมเคยใช*งานมากอนไมเป6นของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใช*งานได*ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กําหนดไว* ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข*อแนะนํา และข*อกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน โดยค้ําประกันตอกองทัพอากาศ
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาพัสดุลวงหน*า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู*เสนอราคาที่มีผลประโยชน%รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผู*เสนอราคาต*องเป6นผู*มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู*เสนอราคาต*องไมเป6นผู*ที่ถูกระบุชื่อไว*ในบั ญชีรายชื่อผู*ทิ้งงานของทางราชการ และได*แจ* ง
เวียนชื่อแล*ว หรือไมเป6นผู*ที่ได*รับผลของการสั่งให*นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป6นผู*ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู*เสนอราคาต*องไมเป6นผู*มีผลประโยชน%รวมกันกับผู*เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเป6นผู*กระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม ตามข*อ ๑.๕
๒.๔ ผู*เสนอราคาต*องไมเป6นผู*ได*รับเอกสิทธิ์หรือความคุ*มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเว*นแต
รัฐบาลของผู*เสนอราคาได*มีคําสั่งให*สละสิทธิ์และความคุ*มกันเชนวานั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู*เสนอราคาจะต*องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร*อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว*นอกซองใบ
เสนอราคาเป6น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางน*อยต*องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผู*เสนอราคาเป6นนิติบุคคล
(ก) ห*างหุ*นสวนสามัญหรือห*างหุ*นสวนจํากัด ให*ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ*นสวนผู*จัดการ ผู*มีอํานาจควบคุม พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให*ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห%สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู*จัดการ ผู*มีอํานาจควบคุมและบัญชีผู*ถือหุ*นรายใหญ พร*อม
รับรองสําเนาถูกต*อง

-๒(๒) ในกรณีผู*เสนอราคาเป6นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให*ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู*นั้น สําเนาข*อตกลงที่แสดงถึงการเข*าเป6นหุ*นสวน (ถ*ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู*เป6นหุ*นสวน พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง
(๓) ในกรณีผู*เสนอราคาเป6นผู*เสนอราคารวมกันในฐานะเป6นผู*รวมค*า ให*ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข*ารวมค*า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู*รวมค*า และในกรณีที่ผู*เข*ารวมค*าฝ[ายใดเป6นบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ให*ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู*รวมค*าฝ[ายใดเป6นนิติบุคคล ให*ยื่นเอกสารตามระบุไว*ใน (๑)
(๔) ในกรณีผู*เสนอราคา
(ก) เป6นนิติบุคคล ให*ยื่นสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถ*ามี) พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง
(ข) เป6นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ให*ยื่นสําเนาใบทะเบียนพาณิชย%
และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถ*ามี) พร*อมรับรองสําเนาถูกต*อง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได*ยื่นพร*อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข*อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางน*อยต*องมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข*อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปBดอากรแสตมป\ตามกฎหมายในกรณีที่ผู*เสนอราคามอบอํานาจ
ให*บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได*ยื่นพร*อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข*อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู*เสนอราคาต*องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว*ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ
ทั้งสิ้น และจะต*องกรอกข*อความให*ถูกต*องครบถ*วน ลงลายมือชื่อของผู*เสนอราคาให*ชัดเจนจํานวนเงินที่เสนอ
จะต* อ งระบุ ต รงกั น ทั้ ง ตั ว เลขและตั ว อั ก ษร โดยไมมี ก ารขู ด ลบหรื อ แก* ไ ข หากมี ก ารขู ด ลบ ตก เติ ม แก* ไ ข
เปลี่ยนแปลง จะต*องลงลายมือชื่อผู*เสนอราคาพร*อมทั้งประทับตรา (ถ*ามี) กํากับไว*ด*วยทุกแหง
๔.๒ ผู*เสนอราคาจะต*องเสนอราคาเป6นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาตอหนวย และหรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว*ท*ายใบเสนอราคาให*ถูกต*อง ทั้งนี้ราคารวม
ที่เสนอจะต*องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ*าตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ให*ถือตัวหนังสือเป6นสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งได*รวมคาภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใช*จายทั้งปวงไว*
แล*ว จนกระทั่งสงมอบวัสดุให* ณ กองบิน ๑
ราคาที่เสนอ จะต*องเสนอกําหนดยืนราคาไมน*อยกวา ๖๐ วัน นับแตวันเปBดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู*เสนอราคาต*องรับผิดชอบราคาที่ตนได*เสนอไว* และจะถอนการเสนอราคามิได*
๔.๓ ผู*เสนอราคาจะต*องเสนอกําหนดเวลาสงมอบวัสดุ ไมเกิน.....๕.....วันทําการ (ห*าวันทําการ)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู*เสนอราคาจะต*องสงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด...........-..............................
ไปพร*อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กองบิน ๑ จะยึดไว*เป6นเอกสารของทาง
ราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให*พิจารณา หากเป6นสําเนารูปถายจะต*องรับรองสําเนาถูกต*อง โดยผู*มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปBดซองสอบราคามีความประสงค%จะขอดูต*นฉบับแคตตาล็อก
ผู*เสนอราคาจะต*องนําต*นฉบับมาให*คณะกรรมการเปBดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน…-...วัน

-๓๔.๕ ผู* เ สนอราคาจะต* องสงตั ว อยางของวั สดุ ที่เสนอจํ านวน ……………-…………………เพื่ อใช* ในการ
ทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กองบิน ๑ จะไมรับผิดชอบ
ในความเสี ย หายใด ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แกตั ว อยางดั งกลาว ตั ว อยางที่ เ หลื อหรื อไมใช* แล* ว กองบิ น ๑
จะสงคืนให*แกผู*เสนอราคา
๔.๖ กอนยื่นซองสอบราคา ผู*เสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให*ถี่ถ*วน และเข*าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผู* เ สนอราคาจะต* องยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปB ด ผนึ กซองเรี ย บร* อ ย จาหน* า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปBดซองสอบราคาซื้อโดยระบุไว*ที่หน*าซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๐๑/
๒๕๕๗ ยื่นตอเจ*าหน*าที่รับซองสอบราคาตั้งแตในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทําการหมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ ตําบลหนองไผล*อม
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไม3รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปBดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู*เสนอราคา แตละรายวาเป6น
ผู*เสนอราคาที่มีผลประโยชน%รวมกันกับผู*เสนอราคารายอื่นตามข*อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไมและ
ประกาศรายชื่อผู*เสนอราคาที่มีสิทธิได*รับการคัดเลือกกอนการเปBดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปBด ซองสอบราคากอนหรือในขณะที่ มีการเปB ด ซองสอบราคาวามี
ผู*เสนอราคากระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรมตามข*อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการ ฯ
เชื่อวามีการกระทําอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู*เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป6นผู*เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู*เสนอราคาที่มีสิทธิได*รับการคัดเลือก และ กองบิน ๑
จะพิจารณาลงโทษผู*เสนอราคาดังกลาวเป6นผู*ทิ้งงาน เว*นแตคณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได*วาผู*เสนอราคารายนั้น
เป6นผู*ที่ให*ความรวมมือเป6นประโยชน%ตอการพิจารณาของทางราชการและมิได*เป6นผู*ริเริ่มให*มีการกระทําดังกลาว
ผู*เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป6นผู*เสนอราคาเพราะเหตุเป6นผู*เสนอราคาที่มีผลประโยชน%
รวมกันกับผู*เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป6นผู*เสนอราคาที่กระทําการอันเป6นการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเป6นธรรม อาจอุทธรณ%คําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ได*รับแจ*งจาก
คณะกรรมการเปBดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ%ของปลัดกระทรวงให*ถือเป6นที่สุด
คณะกรรมการเปBดซองสอบราคาจะเปBดซองใบเสนอราคาของผู*เสนอราคาที่มีสิทธิได*รับการคัดเลือก
ดังกลาวข*างต*น ณ ที่ทําการ หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ บลหนองไผล*อม อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป6นต*นไป
การยื่นอุทธรณ%ตามวรรค ๕ ยอมไมเป6นเหตุให*มีการขยายระยะเวลาการเปBดซองใบเสนอราคา เว*น
แตปลัดกนะทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเป6นประโยชน%แกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด*วยกับคําคัดค*านของผู*อุทธรณ% และเห็นวาการยกเลิกการเปBดซองใบเสนอราคาที่ได*
ดําเนินการไปแล*วจะเป6นประโยชน%แกทางราชการอยางยิ่ง ให*ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปBดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได*
๕. หลักเกณฑ7และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กองบิน ๑ จะพิจารณาตัดสินด*วย (ราคารวมต่ําสุด)
๕.๒ หากผู* เสนอราคารายใดมี คุณสมบัติไมถู กต* องตามข* อ ๒ หรือยื่ นหลั กฐานการเสนอราคาไม
ถูกต*องหรือไมครบถ*วนตามข*อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกต*องตามข*อ ๔ แล*ว คณะกรรมการ ฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผู*เสนอราคารายนั้น เว*นแตเป6นข*อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน*อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป6นประโยชน%ตอกองบิน ๑
เทานั้น

-๔๕.๓ กองบิน ๑ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผู*เสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผู*เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู*รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ กองบิน ๑
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู*เสนอราคาอยางหนึ่ง อยางใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป6นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให*เกิดความได*เปรียบเสียเปรียบแกผู*เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก*ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู*เสนอราคามิได*ลงลายมือชื่อ
พร*อมประทับตรา (ถ*ามี) กํากับไว*
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปBดซองสอบราคา หรือ กองบิน ๑
มีสิทธิให*ผู*เสนอราคาชี้แจงข*อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข*อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวกับผู*เสนอราคาได* กองบิน ๑ มี
สิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกต*อง
๕.๕ กองบิน ๑ ทรงไว*ซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได* และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได* สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน%ของทางราชการเป6นสําคัญและให*ถือวา
การตัด สิ น ใจของกองบิ น ๑ เป6 นเด็ ด ขาด ผู* เ สนอราคาจะเรี ย กร* องคาเสี ยหายใด ๆ มิ ได*ร วมทั้ งกองบิ น ๑ จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู*เสนอราคาเสมือนเป6นผู*ทิ้งงาน ไมวาจะเป6นผู*เสนอราคาที่ได*รับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได*วาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคาอันเป6นเท็จ
หรือใช*ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป6นต*น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข*อเท็จจริงภายหลังจากการเปBดซองสอบราคาวา ผู*เสนอราคาที่มีสิทธิได*รับการ
คัดเลือกตามที่ได*ประกาศรายชื่อไว* ตามข*อ ๔.๗ เป6นผู*เสนอราคาที่มีผลประโยชน%รวมกันกับผู*เสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเป6นผู*เสนอราคาที่กระทําการอันเป6นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป6นธรรม ตาม
ข*อ ๑.๕ กองบิน ๑ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู*เสนอราคาที่มีสิทธิได*รับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข*อ ๔.๗ และ กองบิน ๑ จะพิจารณาลงโทษผู*เสนอราคารายนั้นเป6นผู*ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปBดซองใบเสนอราคาที่ได*ดําเนินการ
ไปแล*วจะเป6นประโยชน%แกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปBดซองใบเสนอราคาดังกลาวได*
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู*ชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของได*ครบถ*วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการนับแตวันที่ทําข*อตกลงซื้อ กองบิน ๑ จะพิจารณาจัดทําข*อตกลงเป6นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข*อ ๑.๓ ก็ได*
๖.๒ ในกรณีที่ผู*ชนะการสอบราคาไมสามารถสงมอบสิ่งของได*ครบถ*วนภายใน ๕ วันทําการ ของทาง
ราชการ หรือ กองบิน ๑ เห็นวาไมควรจัดทําข*อตกลงเป6นหนังสือตามข*อ ๖.๑ และผู*ชนะการสอบราคาจะต*องทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข*อ ๑.๓ กับ กองบิน ๑ ภายใน ๑๕ วัน (สิบห*าวัน) นับถัดจากวันที่ได*รับ
แจ*งและจะต*องวางหลักประกันสัญญาเป6นจํานวนเงินเทากับร*อยละ ๕ (ห*า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได* ให*
กองบิน ๑ ยึดถือไว*ในขณะทําสัญญาโดยใช*หลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจายให*แกกองบิน ๑ โดยเป6นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหน*านั้นไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ

-๕(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข*อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุน หลักทรั พย%ที่ได* รับอนุญ าตให*ป ระกอบกิจการเงินทุ นเพื่อการพาณิ ชย%และประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษัทเงิน ทุน ที่ธ นาคารแหงประเทศไทย แจ*งเวี ยนให* สวน
ราชการตาง ๆ ทราบแล*ว โดยอนุโลมให*ใช*ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให*โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน (สิบห*าวัน) นับถัดจากวันที่ผู*ชนะการสอบ
ราคา (ผู*ขาย) พ*นจากข*อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล*ว
๗. อัตราค3าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข*อ ๑๐ จะกําหนดในอัตราร*อยละ ๐.๒๐ (ศูนย%จุดสองศูนย%) ตอวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพร3อง
ผู*ชนะการสอบราคาซึ่งได*ทําข*อตกลงเป6นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข*อ ๑.๓
แล*วแตกรณี จะต*องรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมน*อยกวา –
เดือน - ป` นับถัดจากวันที่ผู*ซื้อรับมอบโดยผู*ขายต*องรีบจัดการซอมแซม แก*ไข ให*ใช*ราชการได*ดีดังเดิมภายใน - วัน
นับถัดจากวันที่ได*รับแจ*งความชํารุดบกพรอง
๙. การจ3ายเงินล3วงหนา
ผู*เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหน*าในอัตราไมเกินร*อยละ - ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย
แตทั้งนี้จะต*องสงมอบหลักประกันเงินลวงหน*าเป6นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในข*อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย%ที่ได*รับอนุญาตให*ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย% และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจ*ง
เวียนให*สวนราชการตาง ๆ ทราบแล*ว โดนอนุโลมให*ใช*ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข*อ ๑.๔ (๓) ให*แก
กองบิน ๑ กอนการรับชําระเงินลวงหน*านั้น
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินคาวัสดุสําหรับงานซื้อครั้งนี้ ได*มาจากเงินงบประมาณประจําป` ๒๕๕๗
การลงนามในสัญ ญาจะกระทํ าได* ตอเมื่ อกองบิน ๑ ได*รั บอนุมัติเงิ นงบประมาณประจําป` ๒๕๕๗
อนุมัติให*ดําเนินการจัดซื้อได*แล*วเทานั้น
๑๐.๒ เมื่อ กองบิน ๑ ได*คัดเลือกผู*เสนอราคารายใดให*เป6นผู*ขาย และได*ตกลงซื้อสิ่งของ ตามสอบ
ราคาแล*ว ถ*าผู*ขายจะต*องสั่ง หรือนําสิ่งของดังกลาวเข*ามาจากตางประเทศ และของนั้นต*องนําเข*ามาโดยทางเรือ
ในเส*นทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถให*บริการรับขนได* ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู*เสนอราคาซึ่งเป6นผู*ขายจะต*องปฏิบัติตามกฎหมายวาด*วยการสงเสริมการพาณิชย%นาวี ดังนี้
(๑) แจ*งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อดังกลาวเข*ามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะกรรมการ
สงเสริมการพาณิชย%นาวีภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ผู*ขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เว*นแตเป6น
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว*นให*บรรทุกโดยเรืออื่นได*
(๒) จัดการให*สิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เว*นแตจะได*รับอนุญาตจากกรมเจ*าทา ให*บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะต*องได*รับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป6นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว*นให*บรรทุกโดยเรืออื่น

-๖(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู*ขายจะต*องรับผิดตามกฎหมายวาด*วยการสงเสริมการ
พาณิชย%นาวี
๑๐.๓ ผู*เสนอราคาซึ่ง กองบิน ๑ ได*คัดเลือกแล*ว ไมไปทําสัญญาหรือข*อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข*อ ๖ กองบิน ๑ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร*องจากผู*ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร*องให*ชดใช*ความเสียหายอื่น ๆ (ถ*ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให*เป6นผู*ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กองบิน ๑ สงวนสิทธิ์ที่จะแก*ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข*อกําหนดในแบบสัญญาให*เป6นไปตาม
ความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ*ามี)
กองบิน ๑
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก อนุรักษ% รมณารักษ%
(อนุรักษ% รมณารักษ%)

- ข*อความนี้คัดลอกมาจาก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด*วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก*ไขเพิ่มเติม

ผนวก ก เอกสารแนบท*ายสอบราคาซื้อเลขที่ 01/57
ลํา
ดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

รายการ
ไม*อัดยาง
ไม*ยาง
ไม*ยาง
ตะปู
ตะปู
ตะปูตีฝlา
แปรงทาสี
แปรงทาสี
ลูกกลิ้งทาสี
ลูกกลิ้งทาสี
สีน้ําพลาสติกสีขาว
น้ํามันสน
สีน้ํามันเทาเข็ม
กระเบื้องลอนคูหนา 5 มม.

ขนาด

หนวย/นับ

จํานวน

4 x 8 ฟุต x 4 มม.
1 ½ x 3 นิ้ว x 4 ม.
1 ½ x 3 นิ้ว x 1 ม.
2.5 นิ้ว
2 นิ้ว
1 นิ้ว
3 นิ้ว
1 นิ้ว
10 นิ้ว
4 นิ้ว
5 กล.
1 กล.
1 กล.
0.50 x 1.20 ม.

แผน
ทอน
ทอน
กก.
กก.
กก.
อัน
อัน
อัน
อัน
ถัง
กป.
กป.
แผน

211
283
50
15
7
20
2
1
1
1
10
2
4
40

