
เอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� เลขที่ กพ.บท.อ. ๓๔/๒๕๕๙ 
ระบบ Backbone Multiplexer (Multiservice Access Platform NGN) พร�อมติดตั้ง 

ตามประกาศของบริษัท วิทยุการบินแหHงประเทศไทย จํากัด 
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ 

 
บริษัท วิทยุการบินแหHงประเทศไทย จํากัด ซึ่งตHอไปนี้เรียกวHา “บวท.” มีความ

ประสงค�จะจัดประกวดราคาซื้อระบบ Backbone Multiplexer และอุปกรณ�ประกอบ จํานวน ๑ ระบบ 
พร�อมติดตั้ง ณ สํานักงานใหญH ทุHงมหาเมฆ ทHาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหมH 
ภูเก็ต และอุดรธานี ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต�องเปWนของแท� ของใหมH ไมHเคย   
ใช�งานมากHอน ไมHเปWนของเกHาเก็บ อยูHในสภาพที่จะใช�งานได�ทันที มีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่
กําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ฉบับนี้ โดยมีข�อแนะนําและ
ข�อกําหนดดังตHอไปนี้ 
  

๑. เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
  ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
  ๑.๒ แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�           
  ๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  
  ๑.๔ แบบสัญญาซื้อขาย                  

๑.๕ แบบหนังสือค้ําประกัน       
(๑) หลักประกันซอง 
(๒) หลักประกันสัญญา 
(๓) หลักประกันการรับเงินคHาพัสดุลHวงหน�า 
(๔) พิธีปฏิบัตใินการใช�ตราสารหนี้เปWนหลักประกัน 

๑.๖ บทนิยาม                       
   (๑) ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน�รHวมกัน 
   (๒) การขัดขวางการแขHงขันราคาอยHางเปWนธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร                         
   (๑) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๑  

(๒) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๒ 
  ๑.๘ แผนภาพแสดงขอบเขตงานติดตั้งระบบ (Diagram) 

 
 

๒/๒. กําหนด... 



-๒- 

 

๒. กําหนดวันชี้แจงรายละเอียดเอกสารประกวดราคาซื้อ    

  บวท. กําหนดวันช้ีแจงรายละเอียดของเอกสารประกวดราคาในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ� 
๒๕๕๙ ระหวHางเวลา ๑๐.๐๐ น. ณ กองการพัสดุ ช้ัน ๕ อาคารอํานวยการ บริษัท วิทยุการบินแหHง
ประเทศไทย จํากัด เลขที่ ๑๐๒ ซอยงามดูพลี แขวงทุHงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ 
โดยผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่จะเข�ารับฟdงคําช้ีแจงและซักถามปdญหาได�ไมHเกินรายละ ๒ คน ทั้งนี้หากมี
ข�อสงสัยเกี่ยวกับรายละเอียดทางเทคนิคสามารถติดตHอได�ที่คุณรัฐกร เลิศไกร โทรศัพท�หมายเลข   
๐๘๖-๑๔๔-๒๐๔๖ หรือ ๐-๒๒๘๕-๙๑๕๐ ในเวลาราชการ 
 
๓. คุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคา  
           ๓.๑ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปWนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย และมี
อาชีพขายพัสดุตามที่ประกาศประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  
           ๓.๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไมHเปWนผู�ที่ถูกระบุช่ือไว�ในบัญชีรายช่ือผู�ทิ้งงานของ
ทางราชการและได�แจ�งเวียน ช่ือแล�ว หรือไมHเปWนผู�ที่ได�รับผลของการส่ังให�นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปWน
ผู�ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  ๓.๓ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไมHเปWนผู�มีผลประโยชน�รHวมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือต�องไมHเปWนผู�มีผลประโยชน�รHวมกันระหวHางผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให� 
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หรือ 
ไมHเปWนผู�กระทําการอันเปWนการขัดขวางการแขHงขันราคาอยHางเปWนธรรมตามเอกสารแนบท�ายข�อ ๑.๖ 
  ๓.๔ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไมHเปWนผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกันซึ่งอาจ
ปฏิเสธไมHยอมขึ้นศาลไทย เว�นแตHรัฐบาลของผู�ประสงค�จะเสนอราคาได�มีคําส่ังให�สละสิทธิ์และความ
คุ�มกันเชHนวHานั้น 
  ๓.๕ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องไมHมีพนักงานของ บวท. เปWนผู�จัดการ หุ�นสHวนผู�จัดการ 
กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคล เปWนหุ�นสHวนในห�างหุ�นสHวนสามัญหรือห�างหุ�นสHวนจํากัด เปWนผู�ถือหุ�นรายใหญHในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด หรือเปWนที่ปรึกษาของกิจการนั้น ๆ 

๓.๖ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปWนบริษัทผู�ผลิตหรือเจ�าของผลิตภัณฑ�หรือตัวแทน
จําหนHายที่ได�รับการแตHงตั้งจากบริษัทผู�ผลิตหรือเจ�าของผลิตภัณฑ� โดยแนบหลักฐานดังกลHาวมาพร�อม
การยื่นซองเอกสารการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
 
 

๓/๓.๗ ผู�ประสงค�... 



-๓- 
 
  ๓.๗ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องมีหนังสือรับรองผลงานการติดตั้งหรือประวัติการขาย 
(Supply Record) ของอุปกรณ�สื่อสาร Backbone Multiplexer หรืออุปกรณ�สื่อสาร SDH (Synchronous 
Digital Hierarchy) อยHางใดอยHางหนึ่งในยี่ห�อเดียวกันกับที่เสนอขายในประเทศไทยมากHอนให�แกH
หนHวยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจไมHน�อยกวHา ๒ โครงการ โดยมีมูลคHาโครงการละไมHตํ่ากวHา ๕ ล�าน
บาท (ห�าล�านบาทถ�วน) และเปWนโครงการที่แล�วเสร็จมาแล�วไมHเกิน ๕ ปp (ห�าปp) นับถึงวันที่ยื่นซอง
ประกวดราคา โดยแนบหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหนHวยงานผู�ใช�งานหรือสําเนาสัญญามาพร�อม
กับการยื่นซองเอกสารการเสนอราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  

  ๓.๘ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องมีหนังสือรับรองสํารองอะไหลHใช�งานของรุHนที่เสนอ
จากบริษัทผู�ผลิตหรือเจ�าของผลิตภัณฑ� เปWนเวลาไมHน�อยกวHา ๕ ปp นับจากวันยื่นซองเอกสารประกวด
ราคา โดยแนบหลักฐานดังกลHาวมาพร�อมการยื่นซองเอกสารการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส� 
  ๓.๙ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปWนผู�ที่มีรายช่ือในบัญชีผู�รับเอกสาร หรือหลักฐาน
การรับเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ของ บวท. หากไมHปรากฏรายช่ือใน 
เอกสารดังกลHาว บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะไมHรับข�อเสนอของผู�ประสงค�จะเสนอราคาไว�พิจารณา  
  ๓.๑๐ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเปWนคูHสัญญาต�องไมHอยูHในฐานะเปWนผู�ไมHแสดงบัญชี
รายรับรายจHาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจHายไมHถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ 

  ๓.๑๑ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเปWนคูHสัญญากับหนHวยงานภาครัฐ ซึ่งได�ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ�างด�วยระบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Government Procurement: e-GP) ต�องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส�ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต�ศูนย�ข�อมูลจัดซื้อจัดจ�างภาครัฐ 
  ๓.๑๒ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข�าเปWนคูHสัญญาซึ่งมีมูลคHาตั้งแตHสองล�านบาทขึ้นไป
ต�องจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจHายและยื่นตHอกรมสรรพากร 

 ๓.๑๓ คูHสัญญาต�องรับและจHายเงินผHานบัญชีธนาคาร เว�นแตHการรับจHายเงินแตHละครั้ง  
ซึ่งมีมูลคHาไมHเกินสามหมื่นบาท คูHสัญญาอาจจHายเปWนเงินสดก็ได�  
 

๔. หลักฐานการเสนอราคา 

    ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเสนอเอกสารหลักฐานสHวนที่ ๑ และสHวนที่ ๒ โดยแยกเปWน ๒ ซองคือ 
  ๔.๑ ซองเอกสารส/วนท่ี ๑ อยHางน�อยต�องมีเอกสารดังตHอไปนี้ 
   (๑) บัญชีเอกสารสHวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได�ยื่นตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) 
   (๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคHาเพิ่ม สําเนาใบทะเบียนพาณิชย� 

 
 

๔/(ก) ห�างหุ�นสHวน... 



-๔- 
 
   (๓) ในกรณีผู�ประสงค�จะเสนอราคาเปWนนิติบุคคล 
                                      (ก) ห�างหุ�นสHวนสามัญหรือห�างหุ�นสHวนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล พร�อมวัตถุประสงค�ประกอบกิจการนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค�า 
กระทรวงพาณิชย� (ซึ่งนายทะเบียนรับรองภายใน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นซองเสนอราคา) บัญชีรายช่ือ
หุ�นสHวนผู�จัดการ ผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) พร�อมรับรองสําเนาถูกต�อง 
            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให�ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ 
จดทะเบียนนิติบุคคลพร�อมวัตถุประสงค�ประกอบกิจการนิติบุคคล กรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวง
พาณิชย� (ซึ่งนายทะเบียนรับรองภายใน ๖ เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา) สําเนาหนังสือบริคณห�
สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู�จัดการ ผู�มีอํานาจควบคุม (ถ�ามี) และบัญชีผู�ถือหุ�นรายใหญHพร�อมรับรอง
สําเนาถูกต�อง 

  ๔.๒ ซองเอกสารส/วนท่ี ๒ อยHางน�อยต�องมีเอกสารดังตHอไปนี้ 
   (๑) แบบใบยื่นเสนอการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ตาม
เอกสารแนบท�ายข�อ ๑.๒ 

(๒) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ และ
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคตามข�อ ๕.๔ จํานวน ๒ ชุด (ต�นฉบับ ๑ ชุด และสําเนา ๑ ชุด) 

(๓) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ�างโดยการประกวดราคาซื้อด�วยวิธี 
การทางอิเล็กทรอนิกส�ข�อ ๑.๓ โดยต�องลงนามพร�อมประทับตรา (ถ�ามี) จํานวน ๓ ชุด 

(๔) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปsดอากรแสตมปtตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู�ประสงค�
จะเสนอราคามอบอํานาจให�บุคคลอื่นทําการแทน พร�อมสําเนาทะเบียนบ�าน บัตรประจําตัวประชาชน
ของผู�มอบอํานาจและผู�รับมอบอํานาจ 
                               (๕) หลักประกันซองตามเอกสารแนบท�ายข�อ ๑.๕ 
   (๖) หลักฐานที่ระบุในคุณสมบัติของผู�ประสงค�จะเสนอราคาตามข�อ ๓. 
   (๗) รายละเอียดอื่น ๆ ที่กําหนดไว�ในสHวนของรายละเอียดความต�องการทาง
เทคนิค (Scope of Specifications)   
 

๕. การเสนอราคา 
  ๕.๑ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องยื่นข�อเสนอตามแบบที่กําหนดไว�ในเอกสารประกวด 
ราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ�างด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�นี้โดยไมHมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น  และจะต�องกรอกข�อความให�ถูกต�องครบถ�วน  ลงลายมือ 
ช่ือของผู�ประสงค�จะเสนอราคาให�ชัดเจน 

๕/๕.๒ ผู�ประสงค�... 
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  ๕.๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องยืนราคาไมHน�อยกวHา ๙๐ วัน (เก�าสิบวัน) นับแตH 
วันยืนยันราคาสุดท�าย โดยภายในกําหนดยืนราคาผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว� และจะถอนการเสนอราคามไิด� 
  ๕.๓ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องจัดทําแผนการดําเนินงานของโครงการ โดยระบุ 
รายละเอียดกิจกรรมและชHวงเวลาในแตHละขั้นตอนมาพร�อมกับการยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
  ๕.๔ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องแสดงแคตตาล็อก และ/หรือแบบรูป (ถ�ามี) และ 
ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติทางเทคนิคของระบบ Backbone Multiplexer และอุปกรณ�ประกอบไป 
พร�อมกับเอกสารสHวนที่ ๑ และสHวนที่ ๒ เพื่อประกอบการพิจารณา โดยทําเครื่องหมายให�ชัดเจนวHา
ต�องการเสนอยี่ห�อใดรุHนใด ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะไมHพิจารณาเอกสารรับรองคุณสมบัติของอุปกรณ� 
ที่ไมHตรงตามแคตตาล็อกที่นําเสนอ ซึ่งหลักฐานดังกลHาวนี้ บวท. จะยึดไว�เปWนเอกสารของ บวท.           
   ๕.๔.๑ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องจัดทําตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ
ทางเทคนิคตามรูปแบบตารางที่ บวท. กําหนดไว�ดังนี้ 

(ชHองที่ ๑) (ชHองที่ ๒) (ชHองที่ ๓) 

ข�อกําหนดรายละเอียดความต�องการ
ทางเทคนิค (Scope of Specifications) 

ของ บวท. 

ข�อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิค
ของผู�ประสงค�จะเสนอราคา  

หัวข�อบHงช้ีคุณสมบัติตาม
เอกสารของผู�ประสงค�      

จะเสนอราคา 

   

   

   ๕.๔.๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องใช�ตารางเปรียบเทียบโดย 
            ชHองที่ ๑ เปWนข�อกําหนดรายละเอียดความต�องการทางเทคนิค (Scope 
of Specifications) ของ บวท.  
                        ชHองที่ ๒ เปWนข�อเสนอรายละเอียดทางเทคนิคของผู�ประสงค�จะเสนอราคา 
            ชHองที่ ๓ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องอธิบายรายละเอียดพร�อมอ�างอิง 
สิ่งที่บHงบอกถึงความสามารถของระบบ/อุปกรณ� ซึ่งอาจจะเปWนแคตตาล็อก ทฤษฎีการคํานวณ ใบรับรอง
จากหนHวยงานระหวHางประเทศ วิธีการออกแบบ หนังสือรับรองจากบริษัทผู�ผลิต ฯลฯ อยHางใดอยHางหนึ่ง
หรือทั้งหมดก็ได�  
                           ทั้งนี้ การไมHมีรายละเอียดในชHองที่ ๓ หากผู�ประสงค�จะเสนอราคา     
ไมHสามารถอธิบายรายละเอียดได�หรือไมHสามารถบHงช้ีคุณสมบัติตามเอกสารที่ได�ยื่นมาได� บวท. อาจจะ
ถือวHาข�อเสนอนั้น ไมHผHานการพิจารณา  

๖/๕.๔.๓ สําหรับ... 
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   ๕.๔.๓ สําหรับแคตตาล็อกที่แนบให�พิจารณา หากเปWนสําเนารูปถHายจะต�อง
รับรอง สําเนาถูกต�องโดยผู�มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความ
ประสงค�จะขอดูต�นฉบับแคตตาล็อก ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องนํามาให�คณะกรรมการประกวด
ราคาตรวจสอบภายใน ๓ วันทําการ 
  ๕.๕ กHอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� ผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคาควรตรวจดูรHางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให�ถี่ถ�วน และเข�าใจเอกสารประกวด
ราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ทั้งหมดเสียกHอนที่จะตกลงยื่นข�อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� 
  ๕.๖ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส�สHวนที่ ๑ และสHวนที่ ๒ พร�อมหลักประกันซองตามข�อ ๖. จHาหน�าซองถึง “ประธาน 
คณะกรรมการประกวดราคา” โดยระบุไว�ที่หน�าซองวHา “เอกสารประกวดราคาซื้อระบบ Backbone 
Multiplexer จํานวน ๑ ระบบ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�” ยื่นตHอคณะกรรมการประกวด

ราคาในวันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙ ระหว/างเวลา ๐๙.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ กองการพัสดุ ช้ัน ๕ 

อาคารอํานวยการ 
   เมื่อพ�นกําหนดเวลายื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็ก- 
ทรอนิกส�แล�วจะไมHรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด 
   คณะกรรมการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู�ประสงค�
จะเสนอราคาแตHละรายวHา เปWนผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน�รHวมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคารายอื่น หรือเปWนผู�มีผลประโยชน�รHวมกันระหวHางผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส�ตามข�อ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�หรือไมH 
พร�อมทั้งตรวจ สอบข�อเสนอตามข�อ ๔.๒ และจะแจ�งให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาแตHละรายทราบผลการ
พิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย�ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวHาผู�ประสงค�จะเสนอ
ราคารับทราบแล�ว  
   หากปรากฏตHอคณะกรรมการประกวดราคากHอน หรือในขณะที่มีการเสนอ
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส�วHา มีผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคากระทําการอันเปWนการ
ขัดขวางการแขHงขันราคาอยHางเปWนธรรมตามข�อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการประกวดราคาจะตัดรายช่ือ   
ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปWนผู�มีสิทธิเสนอราคา  และ บวท. 
จะพิจารณาลงโทษผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกลHาวเปWนผู�ทิ้งงาน   
 
 

๗/ผู�ประสงค�... 
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   ผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่ไมHผHานการคัดเลือกเบื้องต�น เพราะเหตุเปWนผู�ประสงค�
จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน�รHวมกันกับผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอื่น หรือเปWนผู�มีผลประโยชน�รHวมกัน
ระหวHางผู�ประสงค�จะเสนอราคากับผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ณ วันประกาศประกวดราคา 
ซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือเปWนผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่กระทําการอันเปWนการขัดขวาง
การแขHงขันราคาอยHางเปWนธรรมหรือผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่ไมHผHานคุณสมบัติทางด�านเทคนิค อาจ
อุทธรณ�คําส่ังดังกลHาวตHอกรรมการผู�อํานวยการใหญH บวท. ภายใน ๓ วัน นับแตHวันที่ได�รับแจ�งจาก
คณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ�ของกรรมการผู�อํานวยการใหญH บวท. ให�ถือเปWน
ที่สุด  
   หากปรากฏตHอคณะกรรมการประกวดราคาวHากระบวนการเสนอราคาซื้อทาง
อิเล็กทรอนิกส�ประสบข�อขัดข�องจนไมHอาจดําเนินการตHอไปให�แล�วเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว� คณะ 
กรรมการประกวดราคาจะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา โดยมใิห�ผู�แทนผู�มีสิทธิเสนอราคาพบปะ หรือ
ติดตHอสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก�ไขข�อขัดข�องแล�วจะให�ดําเนินการกระบวนการเสนอราคาตHอไป
จากขั้นตอนที่ค�างอยูHภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือ กHอนที่จะส่ังพักกระบวนการเสนอราคา 
แตHต�องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว�นแตHคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวHา
กระบวนเสนอราคาจะไมHแล�วเสร็จได�โดยงHาย หรือข�อขัดข�องไมHอาจแก�ไขได� ประธานคณะกรรมการ
ประกวดราคาจะส่ังยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกําหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต�น
กระบวนการเสนอราคาใหมH โดยจะแจ�งให�ผู�มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูHในสถานที่นั้นทราบ 
   คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดําเนินการใด ๆ 
ระหวHางการประกวดราคาฯ เพื่อให�การประกวดราคาเกิดประโยชน�สูงสุดตHอทาง บวท.   
  ๕.๗ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกให�เปWนผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�อง
ปฏิบัติดังนี้ 
   (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว�ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ�าง
ด�วยวิธีทางการทางอิเล็กทรอนิกส�ที่ได�ยื่นมาพร�อมกับซองข�อเสนอทางเทคนิค 
   (๒) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต�อง 

เริ่มต�นท่ี ๓๕,๒๖๕,๙๙๒.๐๐ บาท (สามสิบห�าล�านสองแสนหกหมื่นห�าพันเก�าร�อยเก�าสิบสอง
บาทถ�วน)   
   (๓) ราคาที่เสนอจะต�องเปWนราคาที่รวมภาษีมูลคHาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ�ามี) 
รวมคHาใช�จHายทั้งปวงไว�ด�วยแล�ว 
   (๔) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนจะต�องมาลงทะเบียน เพื่อเข�าสูHกระบวนการ
เสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด  

๘/(๕) ผู�มีสิทธิ... 
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   (๕) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนที่มาลงทะเบียนแล�วต�อง LOG IN เข�าสูHระบบ 
   (๖) ผู�มีสิทธิเสนอราคาหรือผู�แทนที่ LOG IN แล�ว จะต�องดําเนินการเสนอราคา 
โดยราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต�องตํ่ากวHาราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาฯ และจะต�องเสนอลดราคาขั้นตํ่า (Minimum Bid) ไมHน�อยกวHาครั้งละ ๗๐,๐๐๐.๐๐ 
บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต�องเสนอลดราคา
ครั้งละไมHน�อยกวHา ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท จากราคาครั้งสุดท�ายที่เสนอลดแล�ว 
   (๗) ห�ามผู�มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา
เสร็จสิ้นแล�ว จะต�องยืนยันราคาตHอผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ราคาที่ยืนยันจะต�องตรงกับ
ราคาที่เสนอหลังสุด      
   (๘) ผู�มีสิทธิเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกให�เปWนผู�ชนะการเสนอราคาจะต�อง
รับผิดชอบคHาใช�จHายในการให�บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส� และคHาใช�จHายในการเดินทางของ
ผู�ให� บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� ทั้งนี้ จะแจ�งให�ทราบในวันเสนอราคา 

   (๙) ผู�มีสิทธิเสนอราคาจะต�องมาเสนอราคาในวันท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙ 
ตั้งแต/เวลา ๑๐.๔๕ น. เปLนต�นไป ทั้งนี้ จะแจ�งนัดหมายตามแบบแจ�งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 

(บก.๐๐๕) ให�ทราบตHอไป 
   (๑๐) ผู�มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข�าใจในระบบและวิธี  
การเสนอราคาของผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�ที่แสดงไว�ในเว็บไซต� www.gprocurement.go.th 
และผู�มีสิทธิเสนอราคาต�องทําการทดลองวิธีการเสนอราคากHอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต� 
ของผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส� 
 

๖. หลักประกันซอง 

  ๖.๑ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องวางหลักประกันซองพร�อมกับการยื่นซองข�อเสนอ

ด�านเทคนิคเปLนจํานวนเงิน ๑,๗๖๓,๓๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงล�านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันสามร�อย
บาทถ�วน) โดยหลักประกันซองจะต�องมีระยะเวลาการคํ้าประกันตั้งแต/วันท่ียื่นซองข�อเสนอทาง 
ด�านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยใช�หลักประกันอยHางหนึ่งอยHางใดดังตHอไปนี้ 

   ๖.๑.๑ เงินสด 
   ๖.๑.๒ เช็คที่ธนาคารส่ังจHายให�แกH “บริษัท วิทยุการบินแหHงประเทศไทย จํากัด” 
โดยเปWนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซองประกวดราคาหรือกHอนหน�านั้นไมHเกิน ๓ วันทําการของทางราชการ  
   ๖.๑.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกัน   
ดังระบุในข�อ ๑.๕ (๑) 

๙/๖.๑.๔ หนังสือ... 



-๙- 
 
                        ๖.๑.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ที่ได�รับ 
อนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหHงประเทศไทย ซึ่งได�แจ�งช่ือเวียนให�สHวนราชการตHาง ๆ ทราบแล�วโดยอนุโลม ให�ใช�ตามแบบ 
หนังสือค้ําประกันดังระบุในข�อ ๑.๕ (๑) 
   ๖.๑.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 ผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่ประสงค�จะยื่นพันธบัตรรัฐบาลไทยเปWน 
หลักประกันซอง ต�องยื่นพันธบัตรรัฐบาลไทยที่สามารถจํานําสิทธิได� ตามแบบฟอร�มหนังสือสHงมอบ
ตราสารหนี้ของธนาคารแหHงประเทศไทย ดังระบุในข�อ ๑.๕ (๓) 

ทั้งนี้ บวท. จะมีหนังสือแจ�งธนาคารแหHงประเทศไทย วHามีการนํา
พันธบัตรมาใช�เปWนหลักประกัน และปฏิบัติตามพิธีปฏิบัติในการใช�ตราสารหนี้เปWนหลักประกันตามที่
ธนาคารแหHงประเทศไทยกําหนดตHอไป 
         หลักประกันซองตามข�อนี้ บวท. จะคืนให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาหรือผู�ค้ําประกัน
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได�พิจารณาในเบื้องต�นเรียบร�อยแล�ว เว�นแตHผู�มีสิทธิเสนอราคารายที่
คัดเลือกไว�ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด จะคืนให�ตHอเมื่อได�ทําสัญญาหรือข�อตกลงหรือเมื่อผู�มีสิทธิเสนอราคา 
ได�พ�นจากข�อผูกพันแล�ว 
   การคืนหลักประกันซองไมHวHาในกรณใีด ๆ จะคืนให�โดยไมHมีดอกเบี้ย 

 

 ๗. หลักเกณฑ�และสิทธใินการพิจารณาราคา 
  ๗.๑ ในการจัดซื้อครั้งนี้  บวท. จะพิจารณาตัดสินจากราคารวม 

  ๗.๒ หากผู�ประสงค�จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมHถูกต�องตามข�อ ๓. หรือยื่น
หลักฐานไมHถูกต�องหรือไมHครบถ�วนตามข�อ ๔. หรือยื่นข�อเสนอไมHถูกต�องตามข�อ ๕. แล�ว คณะกรรมการ
ประกวดราคาจะไมHรับพิจารณาข�อเสนอของผู�ประสงค�จะเสนอราคารายนั้น เว�นแตHเปWนข�อผิดพลาด
หรือผิดหลงเพียงเล็กน�อยหรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ในสHวนที่มใิชHสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาแล�วเห็นวHาจะเปWนประโยชน�ตHอ 
บวท. เทHานั้น 
   ๗.๓ บวท. สงวนสิทธิ์ไมHพิจารณาราคาของผู�ประสงค�จะเสนอราคา โดยไมHมีการ  
ผHอนผันในกรณีดังตHอไปนี้   
   (๑) ไมHปรากฏช่ือผู�ประสงค�จะเสนอราคารายนั้นในบัญชีผู�รับเอกสารประกวด
ราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส�ของ บวท.  

๑๐/(๒) เสนอ... 



-๑๐- 
 
   (๒) เสนอรายละเอียดแตกตHางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา 
ซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ที่เปWนสาระสําคัญ หรือมีผลทําให�เกิดความได�เปรียบเสียเปรียบแกH  
ผู�ประสงค�จะเสนอราคารายอื่น 
  ๗.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� หรือในการทํา
สัญญา คณะกรรมการประกวดราคาหรือ บวท. มีสิทธิให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาช้ีแจงข�อเท็จจริง สภาพ 
ฐานะ หรือข�อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข�องกับผู�ประสงค�จะเสนอราคาได� บวท. มีสิทธิที่จะไมHรับราคา หรือ 
ไมHทําสัญญา หากหลักฐานดังกลHาวไมHมีความเหมาะสมหรือไมHถูกต�อง 
  ๗.๕ บวท. ทรงไว�ซึ่งสิทธิที่จะไมHรับราคาตํ่าสุดหรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได� และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�โดยไมHพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได� 
สุดแตHจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน�ของ บวท. เปWนสําคัญ รวมถึงกรณีที่งบประมาณไมHผHานความ
เห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหHงชาติด�วย และให�ถือวHาการ
ตัดสินของ บวท. เปWนเด็ดขาด และผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะเรียกร�องคHาเสียหายใด ๆ มิได� รวมทั้ง 
บวท. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส� และลงโทษผู�มีสิทธิเสนอ
ราคาเปWนผู�ทิ้งงานไมHวHาจะเปWนผู�มีสิทธิเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกหรือไมHก็ตาม หากมีเหตุที่เช่ือได� 
วHาการเสนอราคากระทําการโดยไมHสุจริต เชHน การเสนอราคาอันเปWนเท็จ หรือใช�ช่ือบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปWนต�น 
  ๗.๖ ในกรณีที่ปรากฏข�อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�วHา ผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่ได�รับการคัดเลือกเปWนผู�มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน�
รHวมกันกับผู�มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเปWนผู�มีผลประโยชน�รHวมกันระหวHางผู�มีสิทธิเสนอราคากับ    
ผู�ให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส�  ณ  วันประกาศประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�  
หรือเปWนผู�มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปWนการขัดขวางการแขHงขันราคาอยHางเปWนธรรมตามข�อ 
๑.๖ บวท. มีอํานาจที่จะตัดรายช่ือผู�มีสิทธิเสนอราคาดังกลHาวออกจากการประกวดราคาครั้งนี้ และ 
บวท. จะพิจารณาลงโทษผู�มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปWนผู�ทิ้งงาน 
   ในกรณีนี้หากกรรมการผู�อํานวยการใหญH บวท. พิจารณาเห็นวHาการยกเลิกการ
ประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ที่ได�ดําเนินการไปแล�ว จะเปWนประโยชน�แกHทางราชการ
อยHางยิ่ง กรรมการผู�อํานวยการใหญH บวท. มีอํานาจยกเลิกการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส�ดังกลHาวได� 
 
 

๑๑/๘. การทําสัญญา... 



-๑๑- 
 

 ๘. การทําสัญญาซื้อขาย 
  ๘.๑ ในกรณีที่ผู�ชนะการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�สามารถ     
สHงมอบสิ่งของได�ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการของ บวท. นับแตHวันที่ทําข�อตกลงซื้อ บวท. อาจ
พิจารณาจัดทําข�อตกลงเปWนใบส่ังซื้อแทนการทําสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ ๑.๔ ก็ได� 
  ๘.๒ ในกรณีที่ผู�ชนะการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ไมHสามารถ 
สHงมอบสิ่งของได�ครบถ�วนภายใน ๕ วันทําการของ บวท. หรือ บวท. เห็นวHาไมHสมควรจัดทําข�อตกลง
เปWนใบส่ังซื้อตามข�อ ๘.๑ ผู�ชนะการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�จะต�องทําสัญญา
ซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข�อ ๑.๔ กับ บวท. ภายใน ๕ วันนับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง และจะต�อง
วางหลักประกันสัญญาอยHางใดอยHางหนึ่งในวงเงินร�อยละ ๕ (5%) ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อ
ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ได�ให� บวท. ยึดถือไว�ในขณะทําสัญญาโดยใช�หลักประกันอยHางหนึ่งอยHางใด
ดังตHอไปนี้  
   (๑) เงินสด 
   (๒) เช็คที่ธนาคารส่ังจHายให�แกH “บริษัท วิทยุการบินแหHงประเทศไทย จํากัด” 
โดยเปWนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกHอนหน�านั้นไมHเกิน ๓ วันทําการของ บวท.  
   (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
ดังระบุในข�อ ๑.๕ (๒) 
   (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

ผู�ประสงค�จะเสนอราคาที่ประสงค�จะยื่นพันธบัตรรัฐบาลไทยเปWนหลัก 
ประกันซอง ต�องยื่นพันธบัตรรัฐบาลไทยที่สามารถจํานําสิทธิได� ตามแบบฟอร�มหนังสือสHงมอบตราสาร
หนี้ของธนาคารแหHงประเทศไทย ดังระบุในข�อ ๑.๕ (๓). 

ทั้งนี้ บวท. จะมีหนังสือแจ�งธนาคารแหHงประเทศไทย วHามีการนําพันธบัตรมา
ใช�เปWนหลักประกัน และปฏิบัติตามพิธีปฏิบัติในการใช�ตราสารหนี้เปWนหลักประกันตามที่ธนาคารแหHง
ประเทศไทยกําหนดตHอไป 
   (๕) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ที่ได�รับ
อนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหHงประเทศไทยซึ่งได�แจ�งช่ือเวียนให�สHวนราชการตHาง ๆ ทราบแล�วโดยอนุโลม ให�ใช�ตามแบบ
หนังสือค้ําประกันดังระบุในข�อ ๑.๕ (๒)  
   หลักประกันนี้จะคืนให�โดยไมHมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คูHสัญญา
พ�นจากข�อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล�ว 
 

๑๒/๘.๓ ในกรณี... 



-๑๒- 
 

  ๘.๓ ในกรณีที่ บวท. มีความจําเปWนไมHสามารถลงนามในสัญญาภายในกําหนดเวลา
เดิมได�และขอเลื่อนไปไมHถือวHาการลงนามในสัญญาเปWนข�อผิดเงื่อนไขตามประกาศนี้ 
  ๘.๔ ผู�ชนะการเสนอราคาจะต�องจําแนกราคา (Breakdown) ของอุปกรณ� เพื่อประกอบ 
การทําสัญญา โดยแยกเปWน คHา Factory Training, คHา FAT (Factory Acceptance Test), ราคาอุปกรณ�
หลัก-อุปกรณ�สํารอง, คHาติดตั้ง (ของแตHละสถานที่), คHาฝ�กอบรม และคHาใช�จHายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�อง 
 

๙. การฝVกอบรม 

  ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องดําเนินการดังนี้ 
 ๙.๑ จัดทําแผนการทดสอบ คูHมือการทดสอบ (Test Procedure) ซึ่งจะต�องระบุหัวข�อ

และขั้นตอนการทดสอบ รวมทั้งระบบเครื่องมือที่ใช�ในการทดสอบสHงให�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
พิจารณาเห็นชอบกHอนดําเนินการไมHน�อยกวHา ๑๕ วัน 
  ๙.๒ ดําเนินการฝ�กอบรมให�กับวิศวกรของ บวท. จํานวน ๕ คน ณ โรงงานผู�ผลิต 
ระยะเวลาของการฝ�กอบรมต�องไมHน�อยกวHา ๗ วันทําการ ทั้งนี้ ผู�ชนะการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส�จะต�องเปWนผู�รับผิดชอบคHาใช�จHายในการฝ�กอบรมทั้งหมด ยกเว�น คHาตั๋วเครื่องบิน 
และคHาที่พัก   
        กรณีที่การทดสอบอุปกรณ� ณ โรงงานผู�ผลิต (Factory Acceptance Test) ไมHผHาน
ตามคุณสมบัติทางเทคนิค และจําเปWนต�องมีการทดสอบอุปกรณ� ณ โรงงานผู�ผลิต (Factory Acceptance 
Test) ใหมH ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องเปWนผู�รับผิดชอบทั้งหมด รวมถึงคHาใช�จHายของคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ อาทิ ตั๋วเครื่องบิน คHาที่พัก คHาเบี้ยเลี้ยง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข�องกับการตรวจรับทั้งหมด 

๙.๓ จัดฝ�กอบรมให�กับเจ�าหน�าที ่ของ บวท. ณ สถานที่ติดตั้ง สํานักงานใหญH     
ทุHงมหาเมฆ จํานวน ๑๐ คน ศูนย�ควบคุมการบินเชียงใหมH ภูเก็ต จํานวนแหHงละ ๔ คน และศูนย�ควบคุม
การบินอุดรธานี จํานวน ๒ คน ระยะเวลาของการฝ�กอบรมต�องไมHน�อยกวHา ๒ วันทําการ โดยต�อง
จัดเตรียมเอกสารประกอบการฝ�กอบรม รวมทั้งข��อมูล Presentation ตHาง ๆ ที่เกี่ยวกับอุปกรณ� 
Backbone Multiplexer ให�เพียงพอกับจํานวนผู�เข�ารับการฝ�กอบรม โดยจัดฝ�กอบรมทั้งภาคทฤษฏีและ
ภาคปฏิบัติ 

๙.๔ การฝ�กอบรมให�ดําเนินการโดยวิทยากรที่มีใบรับรอง (Certificate) จากบริษัท 
ผู�ผลิตระบบอุปกรณ� ซึ่งมีประสบการณ�/ความสามารถ และมีความรู�เกี่ยวกับอุปกรณ�เปWนอยHางดี 

๙.๕ เอกสารประกอบการฝ�กอบรม รวมทั้งข�อมูลและ Presentation ตHาง ๆ จะต�อง
ประกอบด�วยเนื้อหาอยHHางน��อยดังตHอไปนี้ 

 
 

 ๑๓/๙.๕.๑ ทฤษฎี/... 



-๑๓- 

 

๙.๕.๑ ทฤษฎี/หลักการทํางานพื้นฐาน และการประยุกต�ใช��งานของอุปกรณ��  
          Backbone Multiplexer  
๙.๕.๒ เทคนิคการติดตั้ง, การตHอเช่ือมกับอุปกรณ�อื่น, การใช�� Software ในการ 

Set up ระบบ การตรวจสอบ/ทดสอบการทํางาน การบํารุงรักษา การ
ใช�งาน การวิเคราะห�หาสาเหตุ และแก��ไขข�อขัดข�อง 

๙.๕.๓ จัดสHงเอกสารประกอบการฝ�กอบรม จํานวน ๑ ชุด ให�คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเห็นชอบกHอนการฝ�กอบรม เปWนระยะเวลาไมHน�อยกวHา ๑๕ 
วัน และหากพบวHามีรายละเอียดไมHครบถ�วนชัดเจน บวท. ขอสงวนสิทธิ์
ที่จะให�ผู�ประสงค�จะเสนอราคาปรับเปลี่ยนแก�ไขเอกสารประกอบการ
ฝ�กอบรมใหมH 

ทั้งนี้ ผู�ชนะการประกวดราคาต�องจัดฝ�กอบรมให�แล�วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาสHงมอบ และการ
ฝ�กอบรมดังกลHาวถือเปWนสHวนหนึ่งของการตรวจรับงานด�วย  
     

๑๐. การส/งมอบ 

ผู�ประสงค�จะเสนอราคาจะต�องดําเนินการฝ�กอบรม พร�อมสHงมอบและติดตั้งอุปกรณ� 
ให�สามารถใช�งานได�อยHางสมบูรณ� ณ สํานักงานใหญH ทุHงมหาเมฆ ทHาอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย�
ควบคุมการบินเชียงใหมH ภูเก็ต และอุดรธานี เปWนเวลาไมHเกิน ๑๕๐ วัน (หนึ่งร�อยห�าสิบวัน) นับจากวัน
ลงนามในสัญญาซื้อขาย โดยมีรายละเอียดการสHงมอบดังนี้ 
  งวดที่ ๑ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องดําเนินการให�ถูกต�องครบถ�วนดังนี้ 

- ดําเนินการฝ�กอบรม (Factory Training) ให�กับวิศวกรของ บวท. ตาม
หลักสูตรที่ระบุในรHางเอกสารประกวดราคาข�อ ๙.๒ ให�แล�วเสร็จ  
 - ดําเนินการจัดให�มีการตรวจรับอุปกรณ� Backbone Multiplexer ณ โรงงาน
ผู�ผลิต Factory Acceptance Test (FAT) กHอนนําอุปกรณ�เข�ามาในราชอาณาจักรไทย สําหรับคณะ 
กรรมการตรวจรับพัสดุของ บวท. โดยผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องเปWนผู�รับผิดชอบคHาใช�จHายเฉพาะ
สHวนที่เกี่ยวข�องกับการตรวจรับ (FAT) ยกเว�น คHาตั๋วเครื่องบิน และคHาที่พัก  
    - จัดสHงเอกสารการนําอุปกรณ� Backbone Multiplexer เข�ามาในราชอาณาจักร
ไทย (Shipping Document)  
     - สHงมอบอุปกรณ� ณ สถานที่ติดตั้งแตHละแหHง ถูกต�องครบถ�วน  
  งวดที่ ๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาต�องดําเนินการให�ถูกต�องครบถ�วนดังนี้ 

- ติดตั้งอุปกรณ�ทั้งระบบ ทํา OJT (On the Job Training) ณ สถานที่ติดตั้ง 
แตHละแหHงถูกต�องครบถ�วน และสามารถใช�งานได�อยHางสมบูรณ� 

๑๔/-ทําการ... 



-๑๔- 
 

- ทําการทดสอบระบบ (Satisfied Acceptance Test) โดยต�องจัดทําแผนงาน
การทดสอบระบบ (Acceptance Test Plan) เพื่อให�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบกHอน
สHงมอบไมHน�อยกวHา ๑๕ วัน 

- จัดทําเอกสารประกอบการทดสอบระบบอุปกรณ�สื่อสาร และอุปกรณ� 
เช่ือมตHอให�ครอบคลุมเนื้องานทั้งหมด 

- จัดทําแบบฟอร�มสําหรับการกรอกข�อมูลในการทดสอบอุปกรณ�ตHาง ๆ 
โดยมีรายละเอียดที่จําเปWนครบถ�วนเชHน ช่ือผู�ทําการทดสอบ เครื่องมือที่ใช�ทดสอบ วิธีการทดสอบ 
และวันที่ทดสอบ เปWนต�น ให�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบกHอนดําเนินการทดสอบ  
ไมHน�อยกวHา ๑๕ วัน ทั้งนี้ บวท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก�ไขเพื่อให�เปWนการแนHใจวHาระบบ 
Backbone Multiplexer ที่นําเสนอนี้สามารถทํางานได�จริงตามที่ต�องการ 
 - ดําเนินการฝ�กอบรมให�แกHวิศวกรของ บวท. ตามหลักสูตรที่ระบุในข�อ ๙.๓ 
- ๙.๕ แล�วเสร็จ 

- จัดสHงคูHมือ และเอกสารประกอบการใช�งาน การบํารุงรักษา รวมทั้ง 
Software Program ตHาง ๆ ที่ใช�� และหนังสือคูHมือการติดตั้งอุปกรณ�ทั้งหมดที่เปWWน Hardcopy จํานวน ๕ 
ชุด กับ Softcopy ในรูปแบบ CD/DVD จํานวน ๕ ชุด ตามพื้นที่การติดตั้งอุปกรณ� โดยมีรายละเอียด
อยHางน�อยดังนี้ 

           - General Description 
- System Operation  
- Block Diagram and Wiring Diagram 
- Installation and Line-Up Procedures 
- Maintenance and Trouble Shooting 
- Part Lists 

 - Software Program 
ทั้งนี้ ผู�ชนะการประกวดราคาต�องจัดฝ�กอบรมให�แล�วเสร็จภายในกําหนดระยะเวลาสHงมอบ และการ
ฝ�กอบรมดังกลHาวถือเปWนสHวนหนึ่งของการตรวจรับงานด�วย  
     

๑๑. อัตราค/าปรับ 

  ในกรณีที่ผู�ขายสHงมอบอุปกรณ�ตามข�อ ๑๐. เกินกวHาระยะเวลาที่กําหนดในสัญญา 
บวท. จะคิดคHาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข�อ ๑๐. ในอัตราร�อยละ ๐.๒ (0.2%) ตHอวันของราคารวม
ตามสัญญา นับแตHวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา จนถึงวันที่ผู�ขายได�นําสิ่งของมาสHงมอบให�แกH 
ผู�ซื้อจนถูกต�องครบถ�วนตามรายละเอียดที่กําหนดทุกประการ 

 
๑๕/การคิดคHาปรับ... 



-๑๕- 
 

  การคิดคHาปรับในกรณีที่สิ่งของที่ประกอบกันเปWนชุด แตHผู�ขายสHงมอบขาดสHวนประกอบ
สHวนหนึ่งสHวนใดไปทําให�ไมHสามารถใช�การได�โดยสมบูรณ�ให�ถือวHายังไมHได�สHงมอบสิ่งของนั้นเลย และ  
ให�คิดคHาปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด 
                   ราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด ให�หมายถึงราคาอุปกรณ� คHาติดตั้ง และงานที่เกี่ยวข�องในแตHละ
รายการ โดยไมHรวมคHาฝ�กอบรม 
  ในกรณีผู�ขายจัดให�มีการฝ�กอบรมในข�อ ๙. แล�วเสร็จลHาช�ากวHาระยะเวลาที่กําหนด   
ในข�อ ๑๐. ผู�ซื้อจะคิดคHาปรับในอัตราร�อยละ ๐.๒ (0.2%) ตHอวันของวงเงินฝ�กอบรม นับแตHวันถัดจาก 
วันครบกําหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู�ขายได�ดําเนินการฝ�กอบรมแล�วเสร็จ 

 

๑๒. การรับประกันความชํารุดบกพร/อง 

  ผู�ชนะการประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ซึ่งได�ทําข�อตกลงเปWนหนังสือ
หรือสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข�อ ๑.๔ แล�วแตHกรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพรHองของ
สิ่งของที่เสนอทั้งระบบเปWนเวลาไมHน�อยกวHา ๓ ปp (สามปp) นับจากวันสHงมอบสิ่งของงวดสุดท�ายให�กับ 
บวท. และถ�าปรากฏวHาสิ่งของที่สHงมอบดังกลHาวชํารุดด�วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู�ขายต�องรีบจัดการนําไป
ซHอมแซม แก�ไข หรือนําของใหมHมาเปลี่ยนให�เสร็จเรียบร�อยภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได�รับแจ�ง
ความชํารุดบกพรHอง 
  กรณีมีอุปกรณ�ใด ๆ ขัดข�อง แล�วไมHสามารถแก�ไขซHอมแซมที่หน�างานได� และมีความ
จําเปWนจะต�องนํากลับไปซHอมนอกสถานที่หรือต�องจัดสHงไปซHอมยังบริษัทเจ�าของผลิตภัณฑ� จะต�องนํา
อุปกรณ�สํารองมาเปลี่ยนให�สามารถใช�งานทดแทนได� จนกวHาอุปกรณ�ที่ขัดข�องจะซHอมเสร็จโดยไมHมี
คHาใช�จHายเพิ่มแตHอยHางใด 
 

๑๓. การจ/ายเงินล/วงหน�า 

                        ๑๓.๑ ผู�ชนะการประกวดราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลHวงหน�าในอัตราไมHเกินร�อยละ ๑๕ 

ของราคาซื้อขายทั้งหมด แตHทั้งนี้จะต�องสHงมอบหลักประกันเงินลHวงหน�าเปWนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข�อ ๑.๕ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของ
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย�ที่ได�รับอนุญาตให�ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย�
และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหHงประเทศไทย ซึ่งได�แจ�งช่ือเวียนสHวนราชการ
ตHาง ๆ ทราบแล�วโดยอนุโลม ให�ใช�ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข�อ ๑.๕ (๓) ให�แกH บวท. กHอน
การรับชําระเงินลHวงหน�านั้น 
 

๑๖/๑๓.๒ ผู�ขาย… 



-๑๖- 
 
                   ๑๓.๒ ผู�ขายจะใช�เงินลHวงหน�าเพื่อเปWนคHาใช�จHายในการปฏิบัติตามสัญญาเทHานั้น หาก
ผู�ขายใช�เงินลHวงหน�าหรือสHวนหนึ่งสHวนใดของเงินลHวงหน�านั้นในทางอื่น ผู�ซื้ออาจจะเรียกเงินลHวงหน�า
คืนจากผู�ขายหรือบังคับแกHหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได�ทันที 
                   ๑๓.๓ เมื่อผู�ซื้อเรียกร�องผู�ขายจะต�องแสดงหลักฐานจํานวนเงินลHวงหน�าที่ได�ใช�จHายไป 
และหลักฐานที่พิสูจน�วHาการใช�จHายเปWนไปตามข�อ ๑๓.๒ ของสัญญานี้ภายในระยะเวลา ๑๕ วัน นับถัด
จากวันที่ได�รับแจ�งจากผู�ซื้อ หากผู�ขายไมHสามารถแสดงหลักฐานภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลHาว
ภายใน ๑๕ วัน ผู�ซื้ออาจเรียกเงินลHวงหน�าคืนจากผู�ขายหรือบังคับแกHหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญา ได�ทันที 
                       ๑๓.๔ ในการใช�คืนเงินลHวงหน�าตามข�อ ๑๓.๑ ผู�ซื้อจะหักเงินเต็มจํานวนจากเงิน 
งวดแรกที่จะชําระให�แกHผู�ขาย และจHายเงินที่เหลือจากการรับเงินลHวงหน�าไปแล�วเมื่อได�รับการสHงมอบ
สิ่งของงวดแรกครบจํานวนตามสัญญาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได�ทําการตรวจรับไว�เรียบร�อย 
แล�ว ในกรณีที่ยังมีเงินลHวงหน�าค�างชําระอยูHจะมีการหักเงินเต็มจํานวนจากเงินงวดถัดไปที่จะจHายให�แกH
ผู�ขาย กรณีหากเงินลHวงหน�าที่ค�างชําระนั้นเกินกวHาเงินที่จะชําระให�แกHผู�ขาย ผู�ซื้อสงวนสิทธิ์ที่จะให�
ผู�ขายชําระหนี้ในสHวนที่ค�างชําระให�ผู�ซื้อ หากผู�ขายไมHสามารถชําระหนี้ในสHวนที่ค�างชําระได�จะถือวHา
ผู�ขายกระทําผิดสัญญาซื้อขาย และผู�ซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาซื้อขาย และแจ�งให�ผู�ขาย
เปWนผู�ทิ้งงานตHอไป 
 

๑๔. การจ/ายเงิน 

  บวท. จะจHายเงินให�แกHผู�ขายตามปริมาณงานที่แล�วเสร็จในแตHละงวดดังนี้  
                    งวดที่ ๑ จHายให�ผู�ขายร�อยละ ๕๐ (50%) ของวงเงินรวมตามสัญญาของแตHละสถานที่
ติดตั้ง เมื่อผู�ขายดําเนินการสHงมอบงานงวดที่ ๑ ในข�อ ๑๐. ถูกต�องครบถ�วนตามรายละเอียดที่กําหนด
ทุกประการ และคณะกรรมการได�ทําการตรวจรับไว�เรียบร�อยแล�ว 
  งวดที่ ๒ จHายให�ผู�ขายร�อยละ ๕๐ (50%) ของวงเงินรวมตามสัญญาของแตHละสถานที่
ติดตั้ง เมื่อผู�ขายดําเนินการสHงมอบงานงวดที่ ๒ ในข�อ ๑๐. ถูกต�องครบถ�วนตามรายละเอียดที่กําหนด
ทุกประการ และคณะกรรมการได�ทําการตรวจรับไว�เรียบร�อยแล�ว 
 

๑๕. ข�อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคา และอื่น ๆ 

  ๑๕.๑ เมื่อ บวท. ได�คัดเลือกผู�มีสิทธิเสนอราคารายใดให�เปWนผู�ขาย และได�ตกลงซื้อ
สิ่งของตามประกาศประกวดราคาซื้อด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�แล�ว ถ�าผู�ขายจะต�องส่ังหรือนําเข�า 
สิ่งของดังกลHาวเข�ามาจากตHางประเทศและของนั้นต�องนําเข�ามาโดยทางเรือในเส�นทางที่มีเรือไทยเดินอยูH 

๑๗/และสามารถ... 



-๑๗- 
 
และสามารถให�บริการรับขนได�ตามที่รัฐมนตรีวHาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนดผู�มีสิทธิเสนอ
ราคาซึ่งเปWนผู�ขายจะต�องปฏิบัติตามกฎหมายวHาด�วยการสHงเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้ 
   (๑) แจ�งการส่ังหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลHาวข�ามาจากตHางประเทศตHอกรม
เจ�าทHาภายใน ๗ วัน นับตั้งแตHวันที่ผู�ขายส่ังหรือซื้อของจากตHางประเทศ เว�นแตHเปWนของที่รัฐมนตรีวHาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออื่นได� 
   (๒) จัดการให�สิ่งของที่ซื้อขายดังกลHาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชHน 
เดียวกับเรือไทยจากตHางประเทศมายังประเทศไทย เว�นแตHจะได�รับอนุญาตจากกรมเจ�าทHาให�บรรทุก
สิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มใิชHเรือไทย ซึ่งจะต�องได�รับอนุญาตเชHนนั้นกHอนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเปWนของ 
ที่รัฐมนตรีวHาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว�นให�บรรทุกโดยเรืออื่น 
   (๓) ในกรณีที่ไมHปฏิบัติตามข�อ (๑) หรือ ๒) ผู�ขายจะต�องรับผิดตามกฎหมาย
วHาด�วยการสHงเสริมการพาณิชยนาวี  
                 ๑๕.๒ ผู�ประสงค�จะเสนอราคาซึ่งได�ยื่นเอกสารประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�
ตHอ บวท. แล�วจะถอนตัวออกจากการประกวดราคามิได�  และเมื่อได�รับการคัดเลือกให�เปWนผู�มีสิทธิ
เสนอราคาแล�วต�องเข�ารHวมเสนอราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส�ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข�อ ๕.๗ 
(๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น บวท. จะริบหลักประกันซองจํานวนร�อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที 
และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอื่น (ถ�ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให�เปWนผู�ทิ้งงานได� 
หากมีพฤติกรรมเปWนการขัดขวางการแขHงขันราคาอยHางเปWนธรรม 
                 ๑๕.๓ ผู�มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง  บวท.  ได�คัดเลือกแล�วไมHไปทําสัญญาหรือข�อตกลงภายใน
เวลาที่ บวท. กําหนดดังระบุไว�ในข�อ ๘. บวท. จะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร�องจากผู�ออกหนังสือ
ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร�องให�ชดใช�ความเสียหายอื่น (ถ�ามี) รวมทั้งจะพิจารณา 
ให�เปWนผู�ทิ้งงานตามระเบียบของทาง บวท.       
                    ๑๕.๔ บวท. สงวนสิทธิ์ที่จะแก�ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข�อกําหนดในแบบสัญญาให�เปWน     
ไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ�ามี) 

********************** 
 

 

บริษัท วิทยุการบินแหHงประเทศไทย จํากัด 
วันที่ ๓ กุมภาพันธ� ๒๕๕๙   

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


