ประกาศ กองบิน ๑
เรื่อง สอบราคาจางปรับปรุงถนนสันอางเก็บน้ํา ที่ กองบิน ๑
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ มีความประสงค$ จะสอบราคาจางปรั บปรุงถนนสัน อางเก็ บน้ํ า ที่
กองบิน ๑
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้ เป(นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๔,๗๐๐ บาท
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสอบราคาในครั้งนี้ หากไมไดรับอนุมัติ
งบประมาณ
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เป(น (นิติบุคคล) ผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว ซึ่งมีผลงานกอสรางประเภท
งานการทาง
๒. ไมเป(นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเป(นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๔. ไมเป(นผูมีผลประโยชน$รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก กองบิน ๑ ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไมเป(นผูกระทําการอันเป(นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(นธรรม ในการสอบราคาจาง
ครั้งนี้
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๑๒.๐๐ นาฬิกา ณ หมวดจัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ และกําหนดรับฟGงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวัน
และเวลาเดียวกัน
กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา
๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ หมวดจัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ และกําหนดเปHดซองสอบ
ราคาในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา ๑๐๐๐ นาฬิกา เป(นตนไป
ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา และซื้อแบบใบเสนอราคาชุดละ ๓,๐๐๐ บาท ไดที่ หมวด
จัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ ตําบลหนองไผลอม อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหวางวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท$หมายเลข ๐ – ๔๔๓๕ - ๘๐๔๗
ในวันเวลาราชการและดูรายละเอียดไดที่ www.wing1.rtaf.mi.th
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
นาวาอากาศเอก ระวิน ถนอมสิงห$
(ระวิน ถนอมสิงห$)
ผูบังคับการกองบิน ๑

เอกสารสอบราคาจางเลขที่ ๐๑/๕๘
การจางปรับปรุงถนนสันอางเก็บน้ํา ที่ กองบิน ๑
ตามประกาศ กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑
ลงวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘
………………………….………………………………….
กองทัพอากาศโดย กองบิน ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กองบิน ๑” มีความประสงค$จะสอบราคาจางปรับปรุง
ถนนสันอางเก็บน้ํา ที่ บน.๑ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจาง (การจายเงิน ทางราชการจะจายเงินโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารผูเสนอราคาได จะตองแจงชื่อธนาคาร เลขที่บัญชี สาขาของธนาคาร ใหทางราชการทราบลวงหนากอน
วันทําสัญญา ภายใน ๕ วัน)
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผูประโยชน$รวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ (๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ ในการยื่นซองสอบราคาในครั้งนี้ ผูเสนอราคาตองนําหลักฐานมาแสดงตอ
คณะกรรมการ ดังนี้คือ
๑.๘.๑ ตนฉบับหนังสือรับรองผลงานของสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจหรือเอกชน
๑.๘.๒ ตนฉบับหรือสําเนาหนังสือสัญญาจางตามที่ไดมีหนังสือรับรองผลงานขอ ๑.๘.๑
๑.๙ เอกสารในหนังสือรับรองผลงานที่เป(นภาษาอังกฤษ ใหแปลเป(นภาษาไทย โดย
ผูเชี่ยวชาญการแปลที่ไดจดทะเบียนไวกับ กระทรวงยุติธรรมเทานั้น
๑.๑๐ ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อกตามคุณลักษณะเฉพาะพัสดุชางโยธาที่ ……-……
มาเพื่อประกอบการพิจารณาพรอมใบเสนอราคา และผูเสนอราคาไดตองนําแคตตาล็อกตัวจริง จํานวน ๕ ชุด
มามอบใหกับทางราชการภายใน ๕ วันทําการ
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเป(นผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเป(นผูถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเป(นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป(นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ

-๒๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเป(นผูมีผลประโยชน$รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคา
ใหแก กองบิน ๑ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเป(นผูกระทําการอันเป(นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป(นธรรมตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเป(นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ หนังสือรับรองผลงานของหนวยงานเอกชนที่ กองบิน ๑ เชื่อถือ จะตองผานการ
ตรวจสอบพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณาผลงานของเอกชนของ กองบิน ๑ กอนการยื่นซองเสนอราคา
วามีผลงานจริงหรือไม และเชื่อถือไดเพียงใด
๒.๖ ผูเสนอราคาตองเป(นนิติบุคคลและมีผลงานสัญญาเดียวโดยมีผลงานการทางในวงเงิน
ไมนอยกวา ๗๙๗,๘๘๐ บาท (เจ็ดแสนเกาหมื่นเจ็ดพันแปดรอยแปดสิบบาทถวน) และเป(นผลงานที่เป(นคูสัญญา
โดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่ง
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป(นราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนที่กองบิน ๑ เชื่อถือ
และผลงานไมเกิน ๕ ป_
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอก
ซองใบเสนอราคาเป(น ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเป(นนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห$สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีผูถือหุนราย
ใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเป(นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเป(นหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวของผูเป(นหุนสวนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเป(นผูเสนอราคารวมกันในฐานะเป(นผูคารวม ใหยื่นสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝ`ายใดเป(นบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝ`ายใดเป(นนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑)
(๔) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนี้ตองมีเอกสาสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปHดอากรแสตมปaตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณี
ที่มีการกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๓) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ$คาแรงงาน ภาษีประเภทตาง ๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) บัญชีรายการเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองสอบราคาตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)

-๓๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมี
เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน
จํานวนเงินที่เสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบ หรือแกไข หากมีการขูดลบ ตก
เติม แกไข เปลี่ยนแปลง จะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคาพรอมทั้งประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุ และราคาในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคา ใหเสนอราคาเป(นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เป(นสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งไดรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่นและคาใชจายทั้งปวงไวแลวราคาที่
เสนอ จะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน (หนึ่งรอยยี่สิบวัน) นับตั้งแตวันเปHดซองใบเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอ กําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ ไมเกิน ๑๕๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกองบิน ๑ ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูปและรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองสอบราคาที่ผนึกซองเรียบรอย จาหนาซองถึงคณะกรรมการ
เปHดซองสอบราคา โดยระบุไวที่หนาซองวา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่ ๐๑/๕๘ ยื่นตอเจาหนาที่
รับซองสอบราคา ตั้งแตวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ระหวางเวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา
ถึง ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ. หมวดจัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ ตําบลหนองไผลอม อําเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแลวจะไม2รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
และคณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา แตละ
รายวาเป(นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน$รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ ๑.๖(๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปHกซองใบเสนอราคา
หากปรากฏตอคณะกรรมการเปHดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปHดซองใบเสนอราคา
วามีผูเสนอราคากระทําการอันเป(นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(นธรรม ตามขอ ๑.๖(๒) และคณะกรรมการ
เชื่อวามีการกระทําอันเป(นการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเป(นธรรม คณะกรรมการ ฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป(นผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และกองบิน ๑ จะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเป(นผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการ ฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนั้น
เป(นผูที่ใหความรวมมือเป(นประโยชน$ตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเป(นผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป(นผูเสนอราคาเพราะเหตุเป(นผูเสนอที่มีผลประโยชน$
รวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป(นผูเสนอราคาที่กระทําการอันเป(นการขัดขวาง
การแขงขันอยางเป(นธรรม อาจอุทธรณ$คําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ$ของปลัดกระทรวงใหถือเป(นที่สุด
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคาจะเปHดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ หมวดจัดหา กองบังคับการกองบิน ๑ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตั้งแตเวลา
๑๐๐๐ นาฬิกา เป(นตนไป

-๔การยื่นอุทธรณ$ตามวรรค ๕ ยอมไมเป(นเหตุใหมีการขยายเวลาการเปHดซองใบเสนอราคา เวนแต
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเป(นประโยชน$แกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ$และเห็นวาการยกเลิกการเปHดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเป(นประโยชน$แกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก การเปHดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๕. หลักเกณฑ6และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาจางครั้งนี้ กองบิน ๑ จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
๕.๒ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา
ไมถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการฯ จะไมรับ
พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเป(นขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเป(นประโยชน$ตอ
กองบิน ๑ เทานั้น
๕.๓ กองบิน ๑ สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผันในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน
การรับเอกสารสอบราคาของกองบิน ๑
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึ่ง
อยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เป(น
สาระสําคัญหรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลง
ลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไว
๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปHดซองสอบราคา หรือ
กองบิน ๑ มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวกับผูเสนอราคาได
กองบิน ๑ มีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๕ กองบิน ๑ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน$ของทางราชการเป(น
สําคัญและใหถือวาการตัดสินใจของกองบิน ๑ เป(นเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิไดรวมทั้ง
กองบิน ๑ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเป(นผูทิ้งงาน ไมวาจะเป(นผูเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริต เชน การเสนอราคา
อันเป(นเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป(นตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ํา จนคาดหมายวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการเปHดซองสอบราคา หรือกองบิน ๑ จะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา
ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจางใหเสร็จสมบูรณ$ หากคําชี้แจงไมเป(นที่รับฟGงได กองบิน ๑
มีสิทธิที่จะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น
๕.๖ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปHดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือก ตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ ๔.๕ เป(นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชน$รวมกันกับผูเสนอ
ราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป(นผูเสนอราคาที่กระทําการอัดเป(นการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเป(นธรรมตามขอ ๑.๖ กองบิน ๑ มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออก
จากประกาศรายชื่อ ตามขอ ๔.๕ และ กองบิน ๑ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเป(นผูทิ้งงาน

-๕ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปHดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเป(นประโยชน$แกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปHดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได
๖. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการสอบราคาจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญาระบุในขอ ๑.๓ กับกองบิน ๑
ภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเป(นจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕
(หา) ของราคาคาจางที่สอบราคาได ใหกองบิน ๑ ยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกองบิน ๑ โดยเป(นเช็คลงวันที่ ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น
ไมเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑)
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย$ ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุน เพื่อการพาณิชย$และประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดย
อนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๑)
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับถัดจากวันที่ผูชนะการ
สอบราคา (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. ค2าจางและการจ2ายเงิน
๗.๑ (สําหรับการจางที่เป(นราคาตอหนวย)
กองบิน ๑ จะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย
ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา)
แตไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา
จะจายใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ)
ของ ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบ
สาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่ม
ชดเชยเป(นคา OVERHEAD และ MOBILIZATION สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของ
ผลตางระหวางปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวย
ราคาตอหนวยตามสัญญา
(๔) กองบิน ๑ จะจายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน
ในงวดสุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามที่กองบิน ๑ ฯ จะพิจารณาตามที่
เห็นสมควร
กองบิน ๑ จะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเป(นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ
กองบิน ๑ หรือ เจาหนาที่ของกองบิน ๑ ไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเป(นที่พอใจตรง
ตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ กองบิน ๑ จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง

-๖การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
๗.๒ (สําหรับสัญญาที่เป(นราคาเหมารวม)
กองบิน ๑ จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเป(น ……๓…… งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เป(นจํานวนเงินในอัตรารอยละ …………………. ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน …………………………………………………………. ใหแลวเสร็จภายใน ……….. วัน
งวดที่ ๒ เป(นจํานวนเงินในอัตรารอยละ …………………. ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน …………………………………………………………. ใหแลวเสร็จภายใน ……….. วัน
……..………………………………ฯลฯ………………………………………
งวดสุดทายเป(นจํานวนเงินในอัตรารอยละ …………-…………. ของคาจาง
เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราค2าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน
๙. การรับประกันความชํารุดบกพร2อง
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเป(นหนังสือ หรือทําสัญญาจางตามแบบ ดังระบุในขอ
๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป_
(สองป_) นับถัดจากวันที่กองบิน ๑ ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซม แกไข ใหใชราชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน (สิบหาวัน) นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๐. การจ2ายเงินล2วงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ - % ของราคา
คาจางทั้งหมด แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนาเป(นจํานวนเงินเทากับจํานวนเงินที่ขอรับลวงหนา
เป(นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๓) หรือ
หนังสือค้ําประกันของบริษัทของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย$ ที่ไดรับอนุมัติใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพานิชย$และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) ใหแกกองบิน ๑ กอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น ทั้งนี้ผูเสนอราคา
จะตองแจงความจํานงค$ขอรับเงินลวงหนาไวในใบเสนอราคาดวย
กองบิน ๑ จะใชสิทธิการขอรับเงินลวงหนาดังกลาวขางตน เฉพาะในกรณีที่ไดระบุอัตรา
การจายเงินลวงหนา (อัตรารอยละ) ไวเทานั้น
๑๑. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กองบิน ๑ จะหักเงินจํานวนรอย - ของเงินที่ตองจายในงวดนั้น
เพื่อเป(นประกันผลงานในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน (สํากรับสัญญาที่เป(น
ราคาตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด สําหรับสัญญาที่เป(นราคาเหมารวม
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอรับเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ํา
ประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔(๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบริษัทของบริษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย$ ที่ไดรับอนุมัติใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย$และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อ
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) มาวาง
ไวตอ กองบิน ๑ เพื่อเป(นหลักประกันแทนก็ได

-๗กองบิน ๑ จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแก
ผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป_ เงินกูจาก…-….
และเงินชวยเหลือจาก ………………………-………………………………..
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกองบิน ๑ ไดรับอนุมัติเงินคาจางกอสรางจาก
งบประมาณประจําป_เงินกูจาก ……-………. และเงินชวยเหลือจาก …………………-……………… แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการสอบราคาครั้งนี้เป(นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๔,๗๐๐ บาท
(หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน)
๑๒.๒ เมื่อกองบิน ๑ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป(นผูรับจางและไดตกลงจางตาม
สอบราคาแลว ถาผูรับจางจะตองสั่ง หรือนําของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตอง
นําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเป(นผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการพาณิชย$
นาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอสํานักงานคณะ
กรรมการสงเสริมการพาณิชย$นาวีภายใน ๗ วัน (เจ็ดวัน) นับถัดจากวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ
เวนแตเป(นของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป(นของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชย$นาวี
๑๒.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกองบิน ๑ ไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ที่ทางราชการกําหนด ดังระบุในขอ ๖ กองบิน ๑ อาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น ๆ (ถามี)
รวมทั้งจะพิจารณาใหเป(นผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๒.๔ กองบิน ๑ สงวนสิทธิ์ที่จะแกไข เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญา
ใหเป(นไปตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓. การปรับราคาค2างานก2อสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จํานํามาใชในกรณี
ที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้………………………………………………-………………………………
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนด
ไวในสัญญาหรือภายในระยะเวลาที่กองบิน ๑ ไดขยายเวลาออกไป โดยใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๔. มาตรฐานฝ@มือช2าง
เมื่อกองบิน ๑ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเป(นผูรับจาง และไดตกลงจางกอสรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผาน
การทดสอบมาตรฐานฝ_มือจาก ………………-………………….. หรือผูมีคุณวุฒิบัตรระดับ ปวช.,ปวส.และ ปวท.หรือ
เทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ……-…ของแตละ
สาขาชาง แตจะตองมีชางจํานวนอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้

-๘๑๔.๑ ใชวิศวกรสาขาวิศวกรรมโยธา ที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกรรม หรือสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปGตยกรรม เป(นผูตรวจสอบและ
ควบคุมงาน
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ$ที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
กองบิน ๑
นาวาอากาศเอก
(ระวิน ถนอมสิงห$)

- ขอความนี้คัดลอกมาจาก ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแกไขเพิ่มเติม

