ร่ าง

ประกาศกรมการทหารช่าง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------กรมการทหารช่าง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างซ่อมในการประกวดราคาครั้งนี้ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๕๙,๕๑๔.๕๐.- บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบสี่บาทห้าสิบสตางค์)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๑๒. ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่ แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

-๒๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สั ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทัพบก
ในวันที่

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างเวลา
๐๘.๓๐ น. ถึง
๑๖.๓๐
น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.engrdept.com และ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๒๓๒-๖๓๐๖ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

พลตรี
( ทรงยศ อินทรเนตร )
รองเจ้ากรมการทหารช่าง ทาการแทน
เจ้ากรมการทหารช่าง

-๓(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่
/๒๕๖๑
การจ้างซ่อมฟื้นฟูยุทโธปกรณ์สายช่าง
ตามประกาศ กรมการทหารช่าง
ลงวันที่
เดือน
พุทธศักราช
.
----------------------------------------กรมการทหารช่ า ง ซึ่ ง ต่ อ ไปนี้ เ รี ย กว่ า กรม มี ค วามประสงค์ จ ะประกวดราคาจ้ า งซ่ อ มฟื้ น ฟู
ยุทโธปกรณ์สายช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมและขอบเขตของงาน
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้ยื่นข้อเสนอทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มี คุณสมบั ติ และไม่มี ลั กษณะต้ องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อจัดจ้า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

-๔๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็ นผู้ ได้รั บเอกสิ ทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็น คู่สัญญา ต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับกองทัพบก
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่ นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐาน ยื่นมาพร้อมกับ การเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) พร้อมแบบ หส.๑ แบบ หส.๒ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ
และบัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือ บริษัทมหาชน จากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล (ไม่เกิน ๖ เดือนนับถึงวันยื่นเอกสาร) หนังสือบริคณห์สนธิ (แบบ บอจ.๑, แบบ บอจ.๒, บอจ.๓
แบบ บอจ.๕ และ บอจ.๔(ถ้ามี) หรือ แบบ บมจ.๐๐๑, แบบ บมจ.๐๐๒, แบบ บมจ.๐๐๓, แบบ บมจ.๐๐๕
และ แบบ บมจ.๐๐๖ แล้วแต่กรณี) บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ บัญชีรายชื่อผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และ
บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

-๕(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ยื่นข้อเสนอ และ
สาเนาหนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว(ถ้ามี) และสาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
(ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔.๒) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔.๓) สาเนาใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔.๔) สาเนาใบอนุญาตตั้งโรงงาน(แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการ
โรงงาน(แบบ รง.๔) และใบอนุญาตขยายโรงงาน(แบบ รง.๓)(ถ้ามี) ของกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีและใช้อยู่ใน
ปัจ จุ บั น หากใบอนุ ญาตให้ ป ระกอบกิจ การโรงงานหมดอายุ ให้ผู้ ยื่นข้อเสนอแนบหนังสื อของกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม รั บ รองว่าเป็ น โรงงานที่ส ามารถดาเนิ นการต่อไปได้ต ามกฎหมายเพิ่ม เติมแนบไปด้ว ย และ
ใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานนี้ ต้องปรากฏชื่อสถานประกอบการ หรือผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพัน
ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔.๕) สาเนาคู่สัญญาจ้างกับกองทัพบก ซึ่งได้ทามาแล้วไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันประกาศ
เชิญชวน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด าเนิ น การแนบไฟล์ เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ๑
ครบถ้ว น ถูกต้องแล้ ว ระบบจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจ ให้บุคคลอื่นกระทาการแทนในเอกสารการเสนอ
ราคาทางระบบจัดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐด้ว ยอิเล็กทรอนิ กส์ ให้แนบหนังสือมอบอานาจซึ่งติ ดอากรแสตมป์ตาม
กฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้มอบอานาจ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน และสาเนาทะเบียนบ้านฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันของผู้รับมอบอานาจ และสาเนา
หนังสือสาคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว(ถ้ามี) และสาเนาหนังสือสาคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล(ถ้ามี)
จานวน ๑ ชุด
(๒) บัญชีรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม ตามหมายเลขงานที่ยื่นข้อเสนอ
(๓) บัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบ ในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ ง นี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด าเนิ น การแนบไฟล์ เ อกสารตามบั ญ ชี เ อกสารส่ ว นที่ ๒
ครบถ้ว น ถูกต้องแล้ ว ระบบจั ดซื้อจั ดจ้ างภาครัฐด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๒ ตามแบบ
ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)

-๖๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดย
ไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการ
ยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือ
ตัวหนังสือเป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง
ไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบงานให้ ณ หน่วยที่ครอบครองสิ่งอุปกรณ์และเครื่องมือสายช่างนั้นๆ
ราคาที่ เ สนอ จะต้ อ งเสนอก าหนดยื น ราคาไม่ น้ อ ยกว่ า ๑๕๐ วั น นั บ แต่ วั น เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จ ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง
๔.๔ กรม จะใช้รายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมแทนคุณลักษณะเฉพาะของกองทัพบก ที่แนบ
ท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นหลักในการพิจารณา ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะต้องส่งรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อม โดยมีรายละเอียดตามข้อ ๑.๑ ไปพร้อมการยื่นเสนอราคาผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา ซึ่งหลักฐานดังกล่าวนี้ กรม จะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ
๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเอกสารฉบับจริง ตามข้อ ๓.๑, ๓.๒(๑)(ถ้ามี), ๓.๒(๒.๑)(ถ้ามี)
และเอกสารต้นฉบับ ตามข้อ ๓.๒(๒.๒) ที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ใน
การประกอบการพิจารณา ภายหลังจากผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอราคาผ่านทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แล้วไม่เกิน ๑ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา ในวันและเวลาราชการ ณ ห้องประกวดราคา
และสอบราคา กรมการทหารช่าง อาคารสโมสรนายทหารประทวน ค่ายภาณุรังษี อาเภอเมืองราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถนาเอกสารดังกล่าวไปแสดงตามวันและเวลาดังกล่าวได้ ทางราชการจะถือ
ว่าเป็นการปฏิบัติที่ผิดไปจากเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาในส่วนที่เป็นสาระสาคัญ สาหรับเอกสารฉบับตัวจริง
และเอกสารต้นฉบับที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กรม จะคืนให้เมื่อตรวจสอบแล้ว
กรณีเอกสารฉบับตัวจริงและต้นฉบับ กับเอกสารที่ยื่นทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ มีข้อความขัดแย้งกัน และไม่ครบถ้วน กรม จะถือว่าเป็นการผิดเงื่อนไขในสาระสาคัญ ซึ่งอาจไม่
รับพิจารณาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นก็ได้
๔.๖ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดประกอบการจ้าง ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วน และเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อน ที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่........................................ระหว่างเวลา.......๐๘.๓๐.......น. ถึง.....๑๖.๓๐.....น. และเวลา
ในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่กรมผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

-๗เอกสารที่ ยื่ น ข้ อเสนอและเสนอราคาต่อ กรม ผ่ า นทางระบบการจั ดซื้อ จัดจ้ างภาครั ฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ต้องประทับตรา บริษัท ,ห้าง,ร้าน (ถ้ามี) และลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจทานิติ
กรรมแทนนิติบุคคลหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจ กากับไว้ด้วยทุกหน้า
๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดาเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตาม
ข้อ ๑.๕(๑) ณ วันประกาศประกวดราคา หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ ว่า ก่อนหรือใน
ขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการ
กระทาดังกล่าว และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กรม
๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ ยื่ นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่ กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่
กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
๕.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคารวม
๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิค หรือรายละเอียดประกอบการจ้างซ่อมที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจาก
เงื่อนไขที่ กรม กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสาคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผล ทาให้เกิดการได้เปรียบเสี ยเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิ ดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๕.๔ กรม สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ นในบั ญชี รายชื่ อ ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ กรม
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล(บุคคลธรรมดา) หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนด ในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

-๘๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ หรือ กรม มีสิ ทธิให้ ผู้ ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอได้เพิ่มเติมได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทา
สัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๖ กรม ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิจารณาเลือกจ้างตามจานวนหมายเลขงาน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการเป็ นส าคัญ และให้ ถื อว่ าการตั ดสิ นของ กรม เป็ นเด็ดขาด ผู้ ยื่ นข้อ เสนอจะเรี ยกร้องค่า ใช้ จ่า ย หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้ง กรม จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
เป็ น ผู้ ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็ น ผู้ ยื่ น ข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ ก็ต าม หากมีเ หตุที่เ ชื่อ ถือ ได้ว่าการยื่น
ข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่น
มายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือ กรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหาย
ใดๆ จาก กรม
๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏ
ว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคา หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ จะต้องทาสั ญญาจ้างตามแบบสั ญญา ดั งระบุในข้อ ๑.๓
หรือทาข้อตกลงเป็นหนังสือ กับ กรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้ กรม ยึดถือไว้
ในขณะทาสัญญาโดยใช้ประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายให้แก่ “กองทัพบก โดย กรมการทหารช่าง” ซึ่งเป็น
เช็คหรือดราฟท์ล งวัน ที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน
๓ วันทาการ
๖.๓ หนังสือค้าประกัน ของธนาคารภายในประเทศ ตามตัว อย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดดังระบุในข้อ ๑.๔(๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
๖.๔ หนัง สือ ค้าประกัน ของบริษัท เงิน ทุน หรือ บริษัท เงิน ทุก หลัก ทรัพ ย์ที่ไ ด้รับ อนุญ าตให้
ประกอบกิจ การเงิน ทุน เพื ่อ การพาณิช ย์ และประกอบธุร กิจ ค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงิน ทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
ตัวอย่างหนังสือค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔(๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลัก ประกัน นี ้จ ะคืน ให้ โดยไม่มีด อกเบี ้ย ภายใน ๑๕ วัน นับ ถัด จากวัน ที่ผู ้ช นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

-๙หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้าง ซึ่ง กรม ได้รับมอบ
ไว้แล้ว
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กรม จะจ่ายเงินค่าจ้างซ่อมให้กับผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจ้างไว้ถูกต้องครบถ้วนตาม
สัญญาแล้ว หรืออาจแบ่งจ่ายเป็นงวดตามจานวนสิ่งของที่จ้างซ่อมที่ได้รับมอบก็ได้ แต่การส่งมอบแต่ละครั้งต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐(สามสิบ) ของมูลค่าสิ่งของที่จ้างซ่อมทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบสิ่งของ
ที่จ้างซ่อมไว้ถูกต้องครบถ้วน
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่น ทาอีกทอดหนึ่ง โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กรม จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็นรายวันใน
อัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้าง ตามแบบ
ดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า ๖ เดือน นับถัดจากวันที่ กรม ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
แต่ทงั้ นี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้าประกันของธนาคารใน
ประเทศ หรือหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔(๓) ให้แก่ กรม
ก่อนการรับชาระเงินล่วงหน้านั้น
๑๑. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๑.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ กรม ได้ รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค่ า จ้ า งจากเงิ น
งบประมาณประจาปี พ.ศ.๒๕๖๑ แล้วเท่านั้น
๑๑.๒ เมื่อ กรม ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น

- ๑๐ ที่มใิ ช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กรม ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ทางราชการกาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรม จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนังสือค้าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๑.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา และได้ตกลงจ้าง
ตามสัญญาแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องขนย้ายสิ่งอุปกรณ์ และเครื่องมื อสายช่าง ออกไปดาเนินการซ่อม ณ โรงงาน
หรือสถานที่ประกอบการ ตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือใบทะเบียนพาณิชย์
หรือใบอนุญาตตั้งโรงงาน(แบบ รง.๒) หรือใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน(แบบ รง.๔) และใบอนุญาต
ขยายโรงงาน(แบบ รง.๓)(ถ้ามี) หรือสถานที่ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อใช้ดาเนินการซ่อม
ในห้วงระยะเวลาการดาเนินการซ่อมตามสัญญาจ้างของผู้รับจ้าง กรม สงวนสิทธิที่จะ
ส่งคณะกรรมการไปตรวจงานจ้างซ่อม ในโรงงานหรือสถานที่ที่ดาเนินการ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
และผู้รับจ้างต้องอานวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
๑๑.๕ กรม สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๑.๖ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของ กรม คาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๑.๗ กรม อาจประกาศยกเลิ กการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ ผู้ ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก กรม ไม่ได้
(๑) กรม ไม่ได้รับการจัดสรรเงิน งบประมาณที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณแต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้าง หรือที่ได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ ร่ วมกัน หรื อมี ส่ วนได้ เสี ยกั บผู้ ยื่นเสนอราคารายอื่น หรื อขัดขวางการแข่งขั นอย่ างเป็ นธรรม
หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดใน
การเสนอราคา
(๓) การท าการจัด จ้ างต่อ ไปอาจก่ อ ให้ เ กิด ความเสี ยหายแก่ กรม หรื อ กระทบต่ อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณี อื่ น ในท านองเดี ย วกั บ (๑) (๒) หรื อ (๓) ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้ องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๓. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

- ๑๑ กรม สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้
เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับ กรม ไว้ชั่วคราว
กรมการทหารช่าง
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