ประกาศ กองบิน ๑
เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุ จํานวน ๓๐ รายการ
………………………………………………
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ มีความประสงค#จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุ จํานวน ๓๐ รายการ เพื่อใช&สําหรับ
ซ(อมแซมความเสียหายจากวาตภัยและอุทกภัย ที่ บน.๑ รายละเอียดตาม ผนวก ก แนบท&ายเอกสารสอบราคาซื้อ
เลขที่ ๐๒/๒๕๕๗
ผู&มีสิทธิเสนอราคาจะต&องมีคุณสมบัติ ดังต(อไปนี้
๑. เป8นผู&มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล(าว
๒. ไม(เป8นผู&ที่ถูกระบุชื่อไว&ในบัญชีรายชื่อผู&ทิ้งงานของทางราชการและได&แจ&งเวียนชื่อแล&ว
๓. ไม(เป8นผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม(ยอมขึ้นศาลไทย เว&นแต(รัฐบาลของ
ผู&เสนอราคาได&มีคําสั่งให&สละสิทธิ์ความคุ&มกันเช(นว(านั้น
๔. ไม(เป8นผู&มีผลประโยชน#ร(วมกันกับผู&เสนอราคารายอื่นที่เข&าเสนอราคาให&แก( กองบิน ๑ ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม(เป8นผู&กระทําการอันเป8นการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเป8นธรรม ในการสอบราคาซื้อ
ครั้งนี้
๕. กองบิน ๑ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม(พิจารณาผู&เสนอราคาที่ไม(ปฏิบัติตามเอกสารสอบราคาซื้อเลขที่
๐๒/๒๕๕๗ กําหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต(วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว(างเวลา
๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทําการ หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ และกําหนดเปBดซอง
สอบราคาในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งแต(เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป8นต&นไป
ผู&สนใจติดต(อขอรับเอกสารสอบราคาได&ที่ หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ อําเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ระหว(างวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว(างเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา หรือสอบถามทางโทรศัพท#หมายเลข ๐ – ๔๔๓๕ - ๘๐๔๗ ในวันและเวลาราชการ และดู
รายละเอียดได&ที่เว็บไชต# www.wing1.rtaf.mi.th
ประกาศ

ณ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗

นาวาอากาศเอก พลวัตร อิทรวิเศษ
(พลวัตร อิทรวิเศษ)
รองผู&บังคับการกองบิน ๑ ทําการแทน
ผู&บังคับการกองบิน ๑

เอกสารสอบราคาซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๕๗
การจัดซื้อวัสดุ จํานวน ๓๐ รายการ
ตามประกาศ กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗
………………………
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ ซึ่งต(อไปนี้เรียกว(า “กองบิน ๑” มีความประสงค#จะสอบราคาจัดซื้อวัสดุ
จํานวน ๓๐ รายการ เพื่อใช&สําหรับซ(อมแซมความเสียหายจากวาตภัยและอุทกภัย ที่ บน.๑ ตามผนวก ก. ที่แนบ ซึ่ง
พัสดุที่จะซื้อนี้ต&องเป8นของแท& ของใหม( ไม(เคยใช&งานมาก(อนไม(เป8นของเก(าเก็บ อยู(ในสภาพที่จะใช&งานได&ทันที และมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กําหนดไว& ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข&อแนะนํา และข&อกําหนดดังต(อไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน โดยค้ําประกันต(อกองทัพอากาศ
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินค(าพัสดุล(วงหน&า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#ร(วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเป8นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส(วนที่ ๑ (๒) บัญชีเอกสารส(วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผู&เสนอราคาต&องเป8นผู&มีอาชีพขายวัสดุที่สอบราคาซื้อ
๒.๒ ผู&เสนอราคาต&องไม(เป8นผู&ที่ถูกระบุชื่อไว&ในบั ญชีรายชื่อผู&ทิ้งงานของทางราชการ และได&แจ& ง
เวียนชื่อแล&ว หรือไม(เป8นผู&ที่ได&รับผลของการสั่งให&นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป8นผู&ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู&เสนอราคาต&องไม(เป8นผู&มีผลประโยชน#ร(วมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม(เป8นผู&กระทําการอันเป8นการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเป8นธรรม ตามข&อ ๑.๕
๒.๔ ผู&เสนอราคาต&องไม(เป8นผู&ได&รับเอกสิทธิ์หรือความคุ&มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม(ยอมขึ้นศาลไทยเว&นแต(
รัฐบาลของผู&เสนอราคาได&มีคําสั่งให&สละสิทธิ์และความคุ&มกันเช(นว(านั้น
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร&อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว&นอกซองใบ
เสนอราคาเป8น ๒ ส(วน คือ
๓.๑ ส(วนที่ ๑ อย(างน&อยต&องมีเอกสารดังต(อไปนี้
(๑) ในกรณีผู&เสนอราคาเป8นนิติบุคคล
(ก) ห&างหุ&นส(วนสามัญหรือห&างหุ&นส(วนจํากัด ให&ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ&นส(วนผู&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&เสนอราคาเป8นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช(นิติบุคคล ให&ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู&นั้น สําเนาข&อตกลงที่แสดงถึงการเข&าเป8นหุ&นส(วน (ถ&ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู&เป8นหุ&นส(วน พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(๓) ในกรณีผู&เสนอราคาเป8นผู&เสนอราคาร(วมกันในฐานะเป8นผู&ร(วมค&า ให&ยื่นสําเนาสัญญาของ
การเข&าร(วมค&า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู&ร(วมค&า และในกรณีที่ผู&เข&าร(วมค&าฝ[ายใดเป8นบุคคลธรรมดาที่
มิใช(สัญชาติไทย ก็ให&ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู&ร(วมค&าฝ[ายใดเป8นนิติบุคคล ให&ยื่นเอกสารตามระบุไว&ใน (๑)
(๔) ในกรณีผู&เสนอราคา
(ก) เป8นนิติบุคคล ให&ยื่นสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ่ม (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(ข) เป8นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช(นิติบุคคล ให&ยื่นสําเนาใบทะเบียนพาณิชย#
และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค(าเพิ่ม (ถ&ามี) พร&อมรับรองสําเนาถูกต&อง
(๕) บัญชีเอกสารส(วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข&อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส(วนที่ ๒ อย(างน&อยต&องมีเอกสารดังต(อไปนี้
(๑) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข&อ ๔.๔
(๒) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปBดอากรแสตมป\ตามกฎหมายในกรณีที่ผู&เสนอราคามอบอํานาจ
ให&บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๓) บัญชีเอกสารส(วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได&ยื่นพร&อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข&อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู&เสนอราคาต&องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว&ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม(มีเงื่อนไขใด 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 โดยไม( มี 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&วยทุกแห(ง
๔.๒ ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอราคาเป8นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม
และหรือราคาต(อหน(วย และหรือราคาต(อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว&ท&ายใบเสนอราคาให&ถูกต&อง ทั้งนี้ราคารวม
ที่เสนอจะต&องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ&าตัวเลขและตัวหนังสือไม(ตรงกัน ให&ถือตัวหนังสือเป8นสําคัญ โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งได&รวมค(าภาษีมูลค(าเพิ่มและภาษีอากรอื่น ๆ ค(าขนส(ง ค(าจดทะเบียนและค(าใช&จ(ายทั้งปวงไว&
แล&ว จนกระทั่งส(งมอบวัสดุให& ณ กองบิน ๑
ราคาที่เสนอ จะต&องเสนอกําหนดยืนราคาไม(น&อยกว(า ๖๐ วัน นับแต(วันเปBดซองใบเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู&เสนอราคาต&องรับผิดชอบราคาที่ตนได&เสนอไว& และจะถอนการเสนอราคามิได&
๔.๓ ผู&เสนอราคาจะต&องเสนอกําหนดเวลาส(งมอบวัสดุ ไม(เกิน.....๕.....วันทําการ (ห&าวันทําการ)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๔.๔ ผู&เสนอราคาจะต&องส(งแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียด...........-..............................
ไปพร&อมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล(าวนี้ กองบิน ๑ จะยึดไว&เป8นเอกสารของทาง
ราชการ
สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให&พิจารณา หากเป8นสําเนารูปถ(ายจะต&องรับรองสําเนาถูกต&อง โดยผู&มี
อํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปBดซองสอบราคามีความประสงค#จะขอดูต&นฉบับแคตตาล็อก
ผู&เสนอราคาจะต&องนําต&นฉบับมาให&คณะกรรมการเปBดซองสอบราคาตรวจสอบภายใน…-...วัน

-๓๔.๕ ผู& เ สนอราคาจะต& องส( งตั ว อย( า งของวั สดุ ที่เสนอจํ านวน ……………-…………………เพื่ อใช& ในการ
ทดลอง หรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ กองบิน ๑ จะไม(รับผิดชอบ
ในความเสี ย หายใด ๆ ที่ เ กิ ด ขึ้ น แก( ตั ว อย( า งดั งกล( า ว ตั ว อย( า งที่ เ หลื อหรื อไม( ใช& แล& ว กองบิ น ๑
จะส(งคืนให&แก(ผู&เสนอราคา
๔.๖ ก(อนยื่นซองสอบราคา ผู&เสนอราคาควรตรวจดูร(างสัญญา รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ
ให&ถี่ถ&วน และเข&าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก(อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๗ ผู& เ สนอราคาจะต& องยื่ น ซองใบเสนอราคาที่ ปB ด ผนึ กซองเรี ย บร& อ ย จ( า หน& า ซองถึ ง ประธาน
คณะกรรมการเปBดซองสอบราคาซื้อโดยระบุไว&ที่หน&าซองว(า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๐๒/
๒๕๕๗ ยื่นต(อเจ&าหน&าที่รับซองสอบราคาตั้งแต(ในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ระหว(าง
เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ที่ทําการหมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ ตําบลหนองไผ(ล&อม
อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลว จะไม3รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปBดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู&เสนอราคา แต(ละรายว(าเป8น
ผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#ร(วมกันกับผู&เสนอราคารายอื่นตามข&อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม(และ
ประกาศรายชื่อผู&เสนอราคาที่มีสิทธิได&รับการคัดเลือกก(อนการเปBดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏต( อคณะกรรมการเปBด ซองสอบราคาก( อนหรือในขณะที่ มีการเปB ด ซองสอบราคาว( า มี
ผู&เสนอราคากระทําการอันเป8นการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเป8นธรรมตามข&อ ๑.๕(๒) และคณะกรรมการ ฯ
เชื่อว(ามีการกระทําอันเป8นการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเป8นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคา
รายนั้นออกจากการเป8นผู&เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู&เสนอราคาที่มีสิทธิได&รับการคัดเลือก และ กองบิน ๑
จะพิจารณาลงโทษผู&เสนอราคาดังกล(าวเป8นผู&ทิ้งงาน เว&นแต(คณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยได&ว(าผู&เสนอราคารายนั้น
เป8นผู&ที่ให&ความร(วมมือเป8นประโยชน#ต(อการพิจารณาของทางราชการและมิได&เป8นผู&ริเริ่มให&มีการกระทําดังกล(าว
ผู&เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป8นผู&เสนอราคาเพราะเหตุเป8นผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#
ร(วมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป8นผู&เสนอราคาที่กระทําการอันเป8นการขัดขวางการ
แข(งขันราคาอย(างเป8นธรรม อาจอุทธรณ#คําสั่งดังกล(าวต(อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต(วันที่ได&รับแจ&งจาก
คณะกรรมการเปBดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ#ของปลัดกระทรวงให&ถือเป8นที่สุด
คณะกรรมการเปBดซองสอบราคาจะเปBดซองใบเสนอราคาของผู&เสนอราคาที่มีสิทธิได&รับการคัดเลือก
ดังกล(าวข&างต&น ณ ที่ทําการ หมวดจัดหา กองบังคับการ กองบิน ๑ บลหนองไผ(ล&อม อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เป8นต&นไป
การยื่นอุทธรณ#ตามวรรค ๕ ย(อมไม(เป8นเหตุให&มีการขยายระยะเวลาการเปBดซองใบเสนอราคา เว&น
แต(ปลัดกนะทรวงพิจารณาเห็นว(าการขยายระยะเวลาดังกล(าวจะเป8นประโยชน#แก(ทางราชการอย(างยิ่ง และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด&วยกับคําคัดค&านของผู&อุทธรณ# และเห็นว(าการยกเลิกการเปBดซองใบเสนอราคาที่ได&
ดําเนินการไปแล&วจะเป8นประโยชน#แก(ทางราชการอย(างยิ่ง ให&ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปBดซองใบเสนอ
ราคาดังกล(าวได&
๕. หลักเกณฑ7และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาซื้อครั้งนี้ กองบิน ๑ จะพิจารณาตัดสินด&วย (ราคารวมต่ําสุด)
๕.๒ หากผู& เสนอราคารายใดมี คุณสมบัติไม(ถูกต& องตามข& อ ๒ หรือยื่ นหลั กฐานการเสนอราคาไม(
ถูกต&องหรือไม(ครบถ&วนตามข&อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม(ถูกต&องตามข&อ ๔ แล&ว คณะกรรมการ ฯ จะไม(รับ
พิจารณาราคาของผู&เสนอราคารายนั้น เว&นแต(เป8นข&อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน&อยหรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารสอบราคาในส(วนที่มิใช(สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว(าจะเป8นประโยชน#ต(อกองบิน ๑
เท(านั้น

-๔๕.๓ กองบิน ๑ สงวนสิทธิไม(พิจารณาราคาของผู&เสนอราคา โดยไม(มีการผ(อนผันในกรณี ดังต(อไปนี้
(๑) ไม(ปรากฏชื่อผู&เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู&รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของ กองบิน ๑
(๒) ไม(กรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผู&เสนอราคาอย(างหนึ่ง อย(างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต(างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป8นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให&เกิดความได&เปรียบเสียเปรียบแก(ผู&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
สิทธิที่จะไม(รับราคาหรือไม(ทําสัญญา หากหลักฐานดังกล(าวไม(มีความเหมาะสมหรือไม(ถูกต&อง
๕.๕ กองบิน ๑ ทรงไว&ซึ่งสิทธิที่จะไม(รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได& และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบ
ราคาโดยไม(พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได& สุดแต(จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน#ของทางราชการเป8นสําคัญและให&ถือว(า
การตัด สิ น ใจของกองบิ น ๑ เป8 นเด็ ด ขาด ผู& เ สนอราคาจะเรี ย กร& องค(า เสี ยหายใด ๆ มิ ได&ร วมทั้ งกองบิ น ๑ จะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู&เสนอราคาเสมือนเป8นผู&ทิ้งงาน ไม(ว(าจะเป8นผู&เสนอราคาที่ได&รับการ
คัดเลือกหรือไม(ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได&ว(าการเสนอราคากระทําไปโดยไม(สุจริต เช(น การเสนอราคาอันเป8นเท็จ
หรือใช&ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนเป8นต&น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏข&อเท็จจริงภายหลังจากการเปBดซองสอบราคาว(า ผู&เสนอราคาที่มีสิทธิได&รับการ
คัดเลือกตามที่ได&ประกาศรายชื่อไว& ตามข&อ ๔.๗ เป8นผู&เสนอราคาที่มีผลประโยชน#ร(วมกันกับผู&เสนอราคารายอื่น ณ
วันประกาศสอบราคา หรือเป8นผู&เสนอราคาที่กระทําการอันเป8นการขัดขวางการแข(งขันราคาอย(างเป8นธรรม ตาม
ข&อ ๑.๕ กองบิน ๑ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู&เสนอราคาที่มีสิทธิได&รับการคัดเลือกดังกล(าวออกจากประกาศรายชื่อ
ตามข&อ ๔.๗ และ กองบิน ๑ จะพิจารณาลงโทษผู&เสนอราคารายนั้นเป8นผู&ทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว(า การยกเลิกการเปBดซองใบเสนอราคาที่ได&ดําเนินการ
ไปแล&วจะเป8นประโยชน#แก(ทางราชการอย(างยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปBดซองใบเสนอราคาดังกล(าวได&
๖. การทําสัญญาซื้อขาย
๖.๑ ในกรณีที่ผู&ชนะการสอบราคาสามารถส(งมอบสิ่งของได&ครบถ&วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการนับแต(วันที่ทําข&อตกลงซื้อ กองบิน ๑ จะพิจารณาจัดทําข&อตกลงเป8นหนังสือแทนการทําสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุในข&อ ๑.๓ ก็ได&
๖.๒ ในกรณีที่ผู&ชนะการสอบราคาไม(สามารถส(งมอบสิ่งของได&ครบถ&วนภายใน ๕ วันทําการ ของทาง
ราชการ หรือ กองบิน ๑ เห็นว(าไม(ควรจัดทําข&อตกลงเป8นหนังสือตามข&อ ๖.๑ และผู&ชนะการสอบราคาจะต&องทํา
สัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข&อ ๑.๓ กับ กองบิน ๑ ภายใน ๑๕ วัน (สิบห&าวัน) นับถัดจากวันที่ได&รับ
แจ&งและจะต&องวางหลักประกันสัญญาเป8นจํานวนเงินเท(ากับร&อยละ ๕ (ห&า) ของราคาสิ่งของที่สอบราคาได& ให&
กองบิน ๑ ยึดถือไว&ในขณะทําสัญญาโดยใช&หลักประกันอย(างหนึ่งอย(างใด ดังต(อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ(ายให&แก(กองบิน ๑ โดยเป8นเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือก(อนหน&านั้นไม(
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ

-๕(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข&อ ๑.๔ (๑)
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห(งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุน หลักทรั พย#ที่ได& รับอนุญ าตให&ป ระกอบกิจการเงินทุ นเพื่อการพาณิ ชย#และประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห( งประเทศไทย ตามรายชื่อบริ ษัทเงิน ทุน ที่ธ นาคารแห(งประเทศไทย แจ&งเวี ยนให& ส(ว น
ราชการต(าง ๆ ทราบแล&ว โดยอนุโลมให&ใช&ตามตัวอย(างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให&โดยไม(มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน (สิบห&าวัน) นับถัดจากวันที่ผู&ชนะการสอบ
ราคา (ผู&ขาย) พ&นจากข&อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล&ว
๗. อัตราค3าปรับ
ค(าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข&อ ๑๐ จะกําหนดในอัตราร&อยละ ๐.๒๐ (ศูนย#จุดสองศูนย#) ต(อวัน
๘. การรับประกันความชํารุดบกพร3อง
ผู&ชนะการสอบราคาซึ่งได&ทําข&อตกลงเป8นหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข&อ ๑.๓
แล&วแต(กรณี จะต&องรับประกันความชํารุดบกพร(องของสิ่งของที่ซื้อขาย ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม(น&อยกว(า –
เดือน - ป` นับถัดจากวันที่ผู&ซื้อรับมอบโดยผู&ขายต&องรีบจัดการซ(อมแซม แก&ไข ให&ใช&ราชการได&ดีดังเดิมภายใน - วัน
นับถัดจากวันที่ได&รับแจ&งความชํารุดบกพร(อง
๙. การจ3ายเงินล3วงหนา
ผู&เสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล(วงหน&าในอัตราไม(เกินร&อยละ - ของราคาสิ่งของที่เสนอขาย
แต(ทั้งนี้จะต&องส(งมอบหลักประกันเงินล(วงหน&าเป8นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน
ประเทศตามแบบดังระบุในข&อ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห(งประเทศไทย
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย#ที่ได&รับอนุญาตให&ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย# และประกอบ
ธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห(งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห(งประเทศไทยแจ&ง
เวียนให&ส(วนราชการต(าง ๆ ทราบแล&ว โดนอนุโลมให&ใช&ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข&อ ๑.๔ (๓) ให&แก(
กองบิน ๑ ก(อนการรับชําระเงินล(วงหน&านั้น
๑๐. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๐.๑ เงินค(าวัสดุสําหรับงานซื้อครั้งนี้ ได&มาจากเงินงบประมาณประจําป` ๒๕๕๗
การลงนามในสัญ ญาจะกระทํ าได& ต(อเมื่ อกองบิน ๑ ได&รั บอนุมัติเงิ นงบประมาณประจําป` ๒๕๕๗
อนุมัติให&ดําเนินการจัดซื้อได&แล&วเท(านั้น
๑๐.๒ เมื่อ กองบิน ๑ ได&คัดเลือกผู&เสนอราคารายใดให&เป8นผู&ขาย และได&ตกลงซื้อสิ่งของ ตามสอบ
ราคาแล&ว ถ&าผู&ขายจะต&องสั่ง หรือนําสิ่งของดังกล(าวเข&ามาจากต(างประเทศ และของนั้นต&องนําเข&ามาโดยทางเรือ
ในเส&นทางที่มีเรือไทยเดินอยู( และสามารถให&บริการรับขนได& ตามที่รัฐมนตรีว(าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
กําหนด ผู&เสนอราคาซึ่งเป8นผู&ขายจะต&องปฏิบัติตามกฎหมายว(าด&วยการส(งเสริมการพาณิชย#นาวี ดังนี้
(๑) แจ&งการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อดังกล(าวเข&ามาจากต(างประเทศ ต(อสํานักงานคณะกรรมการ
ส(งเสริมการพาณิชย#นาวีภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ผู&ขายสั่งหรือซื้อของจากต(างประเทศ เว&นแต(เป8น
ของที่รัฐมนตรีว(าการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออื่นได&
(๒) จัดการให&สิ่งของที่ซื้อขายดังกล(าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช(นเดียวกับเรือไทย
จากต(างประเทศมายังประเทศไทย เว&นแต(จะได&รับอนุญาตจากกรมเจ&าท(า ให&บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช(เรือ
ไทย ซึ่งจะต&องได&รับอนุญาตเช(นนั้นก(อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป8นของรัฐมนตรีว(าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว&นให&บรรทุกโดยเรืออื่น

-๖(๓) ในกรณีที่ไม(ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู&ขายจะต&องรับผิดตามกฎหมายว(าด&วยการส(งเสริมการ
พาณิชย#นาวี
๑๐.๓ ผู&เสนอราคาซึ่ง กองบิน ๑ ได&คัดเลือกแล&ว ไม(ไปทําสัญญาหรือข&อตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดดังระบุในข&อ ๖ กองบิน ๑ จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร&องจากผู&ออกหนังสือค้ําประกันซอง
ทันที และอาจพิจารณาเรียกร&องให&ชดใช&ความเสียหายอื่น ๆ (ถ&ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให&เป8นผู&ทิ้งงาน ตาม
ระเบียบของทางราชการ
๑๐.๔ กองบิน ๑ สงวนสิทธิ์ที่จะแก&ไข เพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข&อกําหนดในแบบสัญญาให&เป8นไปตาม
ความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ&ามี)
กองบิน ๑
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก พลวัตร อิทรวิเศษ
(พลวัตร อินทรวิเศษ)

- ข&อความนี้คัดลอกมาจาก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว(าด&วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก&ไขเพิ่มเติม

