เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ รฟ.ยธ.1021/5/ท.29/2562
การจ้างตัดเนินดินพร้อมขนย้าย ที่ กม.1066/2 – 1069/1 จานวน 2 แห่ง
ในพื้นที่แขวงบารุงทางตันหยงมัส กองบารุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
ตามประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
----------------------------------------การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “การรถไฟฯ” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ตัด เนินดินพร้อมขนย้าย ที่ กม.1066/2 – 1069/1 จานวน 2 แห่ง ในพื้นที่แขวงบารุงทางตันหยงมัส
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยมีข้อแนะนาและข้อกาหนด
ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน
1.2 แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
1.3 แบบสัญญาจ้าง
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน
(1) หลักประกันการเสนอราคา
(2) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า2
1.5 บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
1.6 แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ 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 ในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
2.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
2.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
2.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

-๒2.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟฯ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
2.9 ไม่เป็ นผู้ ได้รั บเอกสิ ทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อต้ อ งมี ผลงาน ป ระเภ ท เดี ย วกั น ที่ จะจ้ า งใน วงเงิ น ไม่ น้ อยกว่ า
1,377,500.00 บาท (เงิน หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ การรถไฟแห่งประเทศไทย เชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม“กิจการร่วม
ค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดง เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็น
ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั ก ในการเข้ าเสนอราคากับ หน่ วยงานของรัฐ และแสดงหลั ก ฐานดังกล่ าวมาพร้อม การยื่ น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผ ลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุ คคล หนั งสื อบริคณห์ สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้ จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ ถือหุ้ น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

-๓(๔) สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ งนี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด าเนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 1
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ตามแบบในข้อ
1.6 (1) ให้ โดยผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ต้ อ งแนบบั ญ ชี เอกสารส่ วนที่ 1 ดั งกล่ าวในรู ป แบบ PDF File (Portable
Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้
หากผู้รับมอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(๓) สาเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๔) บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ 1.6 (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ งนี้ เมื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอด าเนิ น การแนบไฟล์ เอกสารตามบั ญ ชี เอกสารส่ ว นที่ 2
ครบถ้ว น ถูกต้ องแล้ ว ระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็ กทรอนิ กส์ จะสร้างบั ญชี เอกสารส่ วนที่ 2 ตามแบบ
ในข้อ 1.6 (2) ให้โดยผู้ยื่ นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format)
๔. การเสนอราคา
4.1 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภ าครั ฐ
ด้ว ยอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ต ามที่ ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ นี้ โดยไม่ มีเงื่อ นไขใดๆ ทั้ งสิ้ น
และจะต้ อ งกรอกข้ อ ความให้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น พร้อมทั้ งหลั ก ฐานแสดงตั ว ตนและท าการยื นยั นตั วตนของ
ผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
4.2 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือ
เป็นสาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว
ราคาที่ เสนอจะต้ องเสนอก าหนดยื น ราคาไม่ น้ อยกว่ า 60 วั น ตั้ งแต่ วั น เสนอราคา
โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่ น ข้อ เสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนิ นการแล้ วเสร็จไม่เกิน 180 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การรถไฟฯ ให้เริ่มทางาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดและขอบเขตของงาน ฯลฯ
ให้ถถี่ ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอ
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

-๔๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสน อจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น . ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
เมื่ อพ้ น กาหนดเวลายื่น ข้ อเสนอและเสนอราคาแล้ ว จะไม่ รับ เอกสารการยื่น ข้ อเสนอ
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
4.6 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท
PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็ นผู้รับผิ ดชอบตรวจสอบความครบถ้ว น
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การเสนอราคาให้แก่ การรถไฟฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
4.7 คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ จะด าเนิ น การตรวจสอบ
คุณ สมบั ติของผู้ ยื่ น ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็น ผู้ ยื่นข้อ เสนอที่มีผลประโยชน์ ร่ว มกันกับผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่น
ตามข้ อ 1.5 (๑) หรื อ ไม่ หากปรากฏว่ าผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายใดเป็ นผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ มี ผลประโยชน์ ร่ วมกั นกั บ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้น ออกจากการเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่ อคณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์ ว่ า ก่ อนหรื อ
ในขณะที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ 1.5 (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน อย่างเป็ นธรรม
คณะกรรมการฯ จะตั ด รายชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ออกจากการเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ และการรถไฟฯ
จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่การรถไฟฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของการรถไฟฯ
4.8 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) ราคาที่ เ สนอจะต้ อ งเป็ น ราคาที่ ร วมภาษี มู ล ค่ า เพิ่ ม และภาษี อื่ น ๆ (ถ้ า มี )
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(3) ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอจะต้ องลงทะเบี ย นเพื่ อ เข้ าสู่ ก ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา
ที่กาหนด
(4) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(5) ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งศึ ก ษาและท าความเข้ า ใจในระบบและวิ ธี ก ารเสนอราคา
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สาหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจัดจ้าง เกินกว่า 5,000,000 บาท)
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องวางหลั กประกั น การเสนอราคาพร้ อมกั บ การเสนอราคาทางระบบจั ดซื้ อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จานวน 281,100.00 บาท
(เงินสองแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
5.1 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทาการ
5 .2 ห นั งสื อ ค้ าป ระกั น อิ เล็ ก ท รอนิ ก ส์ ขอ งธน าค ารภ ายใน ป ระเท ศ ต าม แ บ บ ที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย

-๕5.4 หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณี ที่ ผู้ ยื่น ข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารสั่ งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสื อ
ค้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้ การรถไฟฯ ตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ 19 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น.
ถึง 16.30 น.
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้
(1) กรณี ที่ กิ จการร่ วมค้ าได้ จดทะเบี ยนเป็ นนิ ติ บุ คคลใหม่ ให้ ระบุ ชื่ อ กิจการร่วมค้าดั งกล่ าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้ากาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ การรถไฟฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่ การรถไฟฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้น
แต่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายที่ คั ดเลื อกไว้ ซึ่ งเสน อราคาต่ าสุ ด หรื อ ได้ คะแนน รวมสู งสุ ด ไม่ เกิ น 3 ราย
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิ จ ารณาผลการยื่ น ข้ อ เสนอประกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั้ งนี้ การรถไฟฯ
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ………….(หลักเกณฑ์ราคา/หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น)...............2
6.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
(ก) กรณี ใช้ ห ลั ก เกณ ฑ์ ร าคาในการพิ จ ารณ าผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ การรถไฟฯ
จะพิจารณาจาก.............(ราคารวม/ราคาต่อรายการ/ราคาต่อหน่วย) …………2
(ข) กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การรถไฟ
ฯจะพิจารณาโดยให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด2 ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ...............................
(2) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ..............-.................
(3) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ..............-.................
(4) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ..............-.................
(5) .......................................... กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ ..............-.................
โดยกาหนดให้น้าหนักรวมทั้งหมดเท่ากับร้อยละ 100
6.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ไม่ ค รบถ้ ว นตามข้ อ ๓ หรือ ยื่ น ข้ อ เสนอไม่ ถู ก ต้ อ งตามข้ อ ๔ คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด

-๖เสนอเอกสารทางเทคนิ ค หรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ จ ะจ้ า งไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ เสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ การรถไฟฯ กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใน ส่ ว นที่ มิ ใ ช่ ส าระส าคั ญ และความแตกต่ า งนั้ นไม่ มี ผ ลท าให้ เกิ ด การได้ เ ป รี ย บ เสี ย เป รี ย บ ต่ อ
ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอรายอื่น หรือเป็ น การผิ ดพลาดเล็ กน้ อ ย คณะกรรมการฯ อาจพิ จารณาผ่ อ นปรนการตัด สิ ท ธิ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
6.4 การรถไฟฯ สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1) ไม่ ป รากฏชื่ อ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี รายชื่ อ ผู้ รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่ อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของการรถไฟฯ
(2) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(3) เสนอรายละเอี ย ดแตกต่ า งไปจากเงื่ อ นไขที่ ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทเี่ ป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการรถไฟฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้การรถไฟฯ
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.6 การรถไฟฯ ทรงไว้ ซึ่ งสิ ท ธิ ที่ จ ะไม่ รั บ ราคาต่ าสุ ด หรื อ ราคาหนึ่ งราคาใด หรื อ ราคา
ที่ เสนอทั้ งหมดก็ได้ และอาจพิ จ ารณาเลื อ กจ้ างในจานวน หรือ ขนาด หรือ เฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการรถไฟฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
เรี ย กร้ อ งค่ า ใช้ จ่ า ย หรื อ ค่ า เสี ย หายใดๆ มิ ได้ รวมทั้ ง การรถไฟฯ จะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
หากมีเหตุที่เชื่อถือ ได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมายื่นข้อเสนอแทน เป็นต้น4
ในกรณี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดาเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือการรถไฟฯ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทาให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การรถไฟฯ มีสิทธิที่จะไม่
รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น4 ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือ
ค่าเสียหายใดๆ จากการรถไฟฯ
๖.7 ก่อนลงนามในสัญญาการรถไฟฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ า มี ก ารกระท าที่ เข้ า ลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ชนะการประกวดราคาหรื อ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ ก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ จะต้องทาสั ญญาจ้างตามแบบสั ญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓
หรื อ ท าข้ อ ตกลงเป็ น หนั งสื อ กั บ การรถไฟฯ ภายใน 10 วัน นับ ถัด จากวัน ที ่ไ ด้ร ับ แจ้ง และจะต้อ งวาง
หลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้การ
รถไฟฯ ยึดถือไว้ในขณะทาสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้
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7.2 เช็ ค หรื อ ดราฟท์ ที่ ธ นาคารเซ็ น สั่ ง จ่ า ยให้ แ ก่ ก ารรถไฟฯ ซึ่ ง เป็ น เช็ ค หรื อ ดราฟท์
ลงวันที่ทใี่ ช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
7.3 หนั งสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
7.4 หนั ง สื อ ค้ าประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าต
ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
หลั ก ประกั น นี้ จ ะคื น ให้ โดยไม่ มี ด อกเบี้ ย ตามอั ต ราส่ ว นของงานจ้ า งซึ่ ง การรถไฟฯ
ได้รับมอบไว้แล้ว6
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๘.๑ (สาหรับการจ้างทีจ่ ่ายค่าจ้างให้ผู้รับจ้างแบ่งเป็นงวด)2
การรถไฟฯ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงด้วยแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง โดยแบ่งออกเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็ นจานวนเงิน ในอั ตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตัดเนินดิน
พร้อมขนย้าย ได้ผลงาน 20% ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
งวดที่ ๒ เป็ น จานวนเงิน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานตัดเนินดิน
พร้อมขนย้าย ได้ผลงาน 40% ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
งวดที่ 3 เป็ น จ านวนเงิน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานตัดเนินดิน
พร้อมขนย้าย ได้ผลงาน 60% ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
งวดที่ 4 เป็ น จ านวนเงิน ในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้ รับจ้างได้ปฏิบัติงานตัดเนินดิน
พร้อมขนย้าย ได้ผลงาน 80% ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และการรถไฟฯ ได้ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อย
แล้ว
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือจะกาหนด ดังนี้
9.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
การรถไฟฯ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 9.1 จะกาหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาค่าจ้าง ในส่วนที่ยังไม่ได้ดาเนินการ
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10.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ ประจาปี 2562
การลงนามในสั ญ ญาจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ การรถไฟฯ ได้ รั บ อนุ มั ติ เงิ น ค่ า จ้ า ง
จากงบประมาณประจาปี 2562 แล้วเท่านั้น
10.๒ เมื่อการรถไฟฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์แ ล้ว ถ้า ผู ้รับ จ้า งจะต้อ งสั ่ง หรือ นาสิ ่ง ของมาเพื่อ งานจ้า งดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่างประเทศ และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ ไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
10.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งการรถไฟฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่ กาหนดดังระบุ ไว้ในข้อ ๗ การรถไฟฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออก
หนั งสื อค้ าประกัน การยื่ นข้อเสนอทั น ที และอาจพิ จารณาเรียกร้องให้ ชดใช้ความเสี ยหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้ งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
10.๔ การรถไฟฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
10.5 ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ ยื่ นข้อเสนอจะต้ องปฏิบั ติตามค าวินิ จฉัยของการรถไฟฯ คาวินิ จฉัยดั งกล่าวให้ ถือเป็ นที่สุ ด และผู้ ยื่นข้ อเสนอ
ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
10.6 การรถไฟฯ อาจประกาศยกเลิ ก การจั ด จ้ างในกรณี ต่ อ ไปนี้ ได้ โดยที่ ผู้ ยื่ น ข้ อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากการรถไฟฯ ไม่ได้
(1) การรถไฟฯ ไม่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรเงิ น ที่ จ ะใช้ ในการจั ด จ้ า งหรื อ ได้ รั บ จั ด สรร
แต่ไม่เพียงพอที่จะทาการจัดจ้างครั้งนีต้ ่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รั บการคัดเลือก
มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกั น หรื อมี ส่ วนได้ เสี ยกั บผู้ ยื่ น ข้ อเสนอรายอื่ น หรื อขั ดขวางการแข่ งขั น อย่ างเป็ นธรรม
หรือสมยอมกันกับ ผู้ยื่ น ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใด
ในการเสนอราคา
(3) การท าการจัดจ้างครั้งนี้ ต่อไปอาจก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ การรถไฟฯ หรือ
กระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณี อื่ น ในท านองเดี ย วกั บ (1) (2) หรื อ (3) ตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

-๙๑1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ ยื่น ข้ อเสนอที่ ได้ รับ การคั ดเลื อ กให้ เป็ น ผู้ รับ จ้างต้อ งปฏิ บั ติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
12. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
การรถไฟฯ สามารถน าผลการปฏิ บัติงานแล้ วเสร็จตามสั ญ ญาของผู้ ยื่นข้อเสนอที่ ได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทาสัญญากับการรถไฟฯ ไว้ชั่วคราว
การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

