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ประกาศกรมอู่ทหารเรือ 
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

กรมลู่ทหารเรือ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุด โดยมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้ 
๑. สิ่งที่ต้องการขาย คือ พัสดุชำรุด เรือ ต.๙๒ เรือ ต.๒๑๙ และ เรือ ต.๒๒๔ ตามที่แนบ 
๒. กำห นดการขายทอดตลาด ในวันที่ ๑๔ ต ุลาคม ๒๔๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศูนย์พัสดุช่าง 

กรมลู่ทหารเรือ โดยจะเป ็ดรบลงทะเป ียน แสดงความจำนงเสนอราคา ตั้งแต่เวลา 0 ๙ .0 0  น. -  ๑ ๐ .๐ ๐  น. 
และจะดำเนินการขายทอดตลาด ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๔  น. เป็นต้นไปทั้งนี้ในการเสนอราคาจะใช้วิธีประมูลด้วย 
วาจา(ปากเปล่า) และทางราชการจะพิจารณาขายให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด

๓. กำหนดยืนราคา ที่เสนอซื้อไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
๔. ราคาชั้นตํ่าในการประมูลคเงนี้ เริ่มต้นที่ ๑ , ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
๔. เงื่อนไขสำหรับผู้เสนอราคา

๔.๑ ผ ู้สนใจเสนอราคาสามารถต ิดต ่อขอทราบรายละเอ ียดได ้ท ี่ แผนกจัดหา ศ ูนย์พ ัสด ุช ่าง 
กรมลู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (โทร.๐ ๒๔๖๖ ๑๑๘0  ต่อ ๗๘๓๒๖ - ๓0 ) และ'ขอดู 
พัสดุชำรุดได้ที่ ณ ท่าเรือแหลมเทียน การท่าเรือแหลมเทียนสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี (โทร.0  ๒๔๖๖ 
๑๑๘0  ต่อ ๗๒๙๓๙) ในวันและเวลาราชการ

๔.๒ กรณีที่ผู้เข้าร่วมเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน ผู้รับมอบอำนาจต้องมีหนังสือ 
มอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป๋ตามกฎหมาย รวมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบ 
อำนาจ

๔.๓ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนแสดงความจำนงเสนอราคา ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด 
ในข้อ ๒ ส่วนรายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ ผู้เสนอราคาจะต้องนำหลักประกัน จำนวนร้อยละ ๔ ของราคา 
พัสดุที่ประมูลได้มอบให้แก่ทางราชการ ในวันประมูล และทางราชการจะคืนเมื่อผู้ชนะการเสนอราคาได้ปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขแห่งข้อตกลงซื้อชายครบถ้วนทุกประการ โดยการคืนหลักประกันจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

๔.๔ ผู้เสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ จะต้องชำระเงินค่าพัสดุชำรุดเต็มจำนวนที่เสนอ 
ราคาให้กับทางราชการ ที่กองการเงิน กรมลู่ทหารเรือ ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ใบวันลงนามใน 
ข้อตกลงกับทางราชการ แล้วจึงไปติดต่อขอรับพัสดุได้ท่ี กองแผนการช่าง กรมโรงงานฐานทัพเรือสัตหีบ ตำบลสัตหีบ 
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ทั้งนี้ ผู้ซื้อจะต้องดำเนินการเคลื่อนย้ายเรือ ต.๙๒ เรือ ต.๒๑๙ และ เรือ ต.๒๒๔ ออกจาก 
ที่จอดเรือเพื่อให้ท่าเรือพร้อมใช้ราชการได้ ภายใน ๑๔ ว ันทำการ นับถัดจากวันลงนามในข้อตกลงซื้อชายกับ 
ราชการ

๔.๔ หากผู้เสนอราคารายที่ไต้ลงทะเบียนแสดงความจำนง เสนอราคาไว้ ถอนการเสนอราคาก่อน 
สิ้นสุดการดำเนินการขายทอดตลาด หรือผู้เสนอราคารายที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ซื้อ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของ 
การชายท อดตลาดตามข ้อ  ๔.๔ โดยไม ่ม ีเหต ุผลอ ันสมควร ทางราชการจะร ิบ ห ล ักป ระก ัน ตามข ้อ  ๔.๓ 
และจะพิจารณาดำเนินการต่อผู้เสนอราคาดังกล่าว ตามเห็นสมควรต่อไป

๖.ข้อสงวนสิทธิ...



๖. ข้อสงวนสิทธิ กรมอู่ทห'เไ)เรือ พรงไวัซึ่งสิพซิที่จะงศฃ•เยพัสดุชำรุตในครั้งนี้ ห'น!เห ็นว่าราคา 
ไม่เหมาะสมหรือเห็นว่าผู้เสนอราคามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในการเสนอราคา อันจะทำให้ทางราชการต้องเสืย 
ผลประโยชน์

ประกาศ ณ วันท่ี 9 ^  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

พลเรือโท
( วรวัฒน์ สุขชัย )
เจ้ากรมลู่ทหารเรือ



รายละเอียดเงื่อนไข ขายทอดตลาดเรือ ต.92 เรือ ต.219 และ เรือ ด.224

1. ซื่อโครงการ ขายทอดตลาดเรือ ต.92 เรือ ต.219 และ เรือ ต.224
2. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคา

2.1 เป็นบุคคลหรือนิติบุคคล
2.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4 ไม่เป็นบุคคถซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามพ.ร.บ.การจัดชื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 106 วรรคสาม
2 .5 ไม'เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาบของหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.การจัดชื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 109
2.6 ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามยื่นตามท่ีฅฒะกรรมการนโยบายประกาคกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา
2 .7 ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นหรือไม่เป็นผู้ท ี่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 

การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
2.8 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้เสนอราคา 

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ้
2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม,อยู่ในฐานะเป็นผู้!ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง 

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
2.10 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้างด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurem ent: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.11 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซ่ึงมีมูลค่าไม,เกินสามหม่ืนบาท 
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

2.12ไม่เป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด
2.13 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม 
ค ้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า 
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไฃที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่ 
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น 
ผู้ร ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ร่วมค้า 
หลักรายเดียวเป็นผลงาบของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ~ ” /
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3. ข้อกำหนดในการเลนอราคา
3.1 ราคาท ี่เสนอเป ็นราคารวมสำหรับ เรือ ต.92 เรือ ต.219 และ เรือ ต.224 ยกเว ้นค ่าขนย้าย และ 

ค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้ว ทางราขการจะพิจารณาจากผู้ที่เสนอราคาสูงสุด ซี่งดำเนินการถูกต้องตามที่ 
ทางราชการกำหนด

3.2 ทางราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิ้ที่จะไม่รับราคาที่เสนอก็ได้ หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาขายทอดตลาดก็ได้ 
สุดแล้วแต่จะพิจารณา และให้ถือว่าการตัดสินของทางราชการเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสืยหาย 
ใด  ๆ มิได้
4. หลักฐานประกอบการพิจารณา

ผู้เข้าร่วมเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพร้อมกับใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอ 
ราคาเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.1 ส่วนท่ี 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1 )  ในกรณีผู้เช้าร่วมเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษ ัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให ้ย ื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบ ุคคล 
สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
(กรณีไม่มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้แนบบัญชีรายซื่อผู้ถือหุ้นแทน) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้เช้าร่วมเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตร 
ประจำตัวประชาซนของผู้น ั้บ สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป ็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบ ัตรประจำตัว 
ประชาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

4.2 ส่วนท่ี 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
4.2.1 สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัท และสำเนา 

ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ (ถ้ามี) ที่มีผลบังคับใช้ในปีปิจจุบัน พร้อมรับรอง 
สำเนาถูกต้อง ยกเว้นกรณีผู้เช้าร่วมเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล

4 .2 .2หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมบีตามกฎหมายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ 
และผู้รับมอบอำนาจในกรณีที่ผู้เช้าร่วมเสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

4.2.3 สำเนาเอกสารแสดงคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมเสนอราคาตามข้อ 2.1 และ ข้อ 2.10
4.3 หากผู้เข้าร่วมเสนอราคาไม่มีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ถูกต้องครบถ้วน ตามข้อ 4.1 ถึง 

ข้อ 4.2 ทางราชการขอสงวนสิทธี้ที่จะไม่รับไว้พิจารณา ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
5. การกำหนดยืนราคา

ราคาที่เสนอต้องยืนราคาอยู่ไดไม่น้อยกว่า 60 วัน นับแต่วันเสนอราคา
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ทางราชการจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยผู้ยื่บข้อเสนอที่เสนอราคาสูงสุดเป็นผู้ชนะการ 
เสนอราคา โดยจะพิจารณาภายหลังจากตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอ 
ราคาแล้วเสร็จ ทั้งนี้ทางราชการสงวนสิทธิที่จะไม่ตกลงขายพัสดุดังกล่าวหากยังไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอเสนอราคาที่ 
เหมาะสม หรือเห็นว่าอาจมีการสมยอมราคากันของผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคา หรือเห็นว่าผู้เช้ายื่นข้อเสนอราคามี 
การขัดขวางการแช่งขับราคาอย่างเป็นธรรม ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ทางราชการอาจระงับการขายทอดตลาด
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6.1 การตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน
ทางราชการจะดำเนินการตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกันจากเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทุกราย 

หากปรากฏว่าผู้เสนอราคารายใดเซ่นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการชองบุคคลธรรมดา 
หรือนิติบ ุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงาบของรัฐนั้นใบคราวเดียวกัน ทางราชการ 
จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคและข้อเสนอทางด้านราคารายนั้นต่อไป การต ัดส ินของทางราชการ 
ถือเซ่นที่สินสุด

6.2 การตรวจสอบคุณสมบัติ
ทางราชการจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเอกสารหลักฐานของผู้เสนอราคาทุกรายหากปรากฏว่า 

ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน และเสนอเอกสารหลักฐานไม,ถูกต้องตรงตามที่ทางราชการกำหนด 
ทางราชการจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอทางด้านราคารายนั้นต่อไป การตัดสินชองทางราชการถือเซ่นที่สิ้นสุด
7. ข้อกำหนดการส่งมอบพัสดุ

ทางราชการจะส่งมอบเรือ ต.92 เรือ ต.219 และ เรือ ต.224 ให้กับผู้ชนะการเสนอราคา ณ ท่าเรือแหลมเทียน 
การท่าเรือสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายหลังผู้ชนะการเสนอราคาได้ทำข้อตกลงและลงนามในข้อตกลง 
กับทางราชการเรียบร้อยแล้ว
8. การดำเนินการของผู้ชนะการเลนอุราคา

8.1 เคลื่อนย้ายเรือ ต.92 เรือ ต.219 และ เรือ ต.224 ออกจากที่จอดเรือ เพื่อให้ท่าเรือพร้อมใช้ราชการได้ 
ภายใน 15 (สิบห้า) วันทำการ นับถัดจากวันลงนามใบข้อตกลงซื้อขายกับทางราชการ

8.2 ผู้ซนะการเสนอราคาเซ่นผู้รับผิดขอบในการจัดหาเรือสำหรับลากเรือ ต.92 เรือ ต.219 และ เรือ ต.224 
อุปกรณ์ประกอบการขนย้าย สถานที่ แรงงานและเครื่องมือในการตัดเรือ จัดหาภาชนะเพื่อบรรจุ ขนย้ายพัสดุ 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น  ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการ
9. การรับประกัน

ผู้ชนะการเสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องในทรัพย์ส ินของทางราชการ ในระหว่างการ 
ดำเนินการใดๆ ชองผู้ชนะการเสนอราคา หากมีความชำรุดบกพร่องเช่นว่านั้น ผู้ชนะการเสนอราคายินยอมที่จะ 
ชำระค่าเสียหาย หรือซ่อมแซมแก้ไขให้ดีดังเดิม ภายในระยะเวลา 7 วับทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจาก 
ทางราชการ
10. เงื่อนไขการขำระเงิน

10.1 ผู้ชนะการเสนอราคา จะต้องชำระเงินเต็มจำนวนของราคาที่ผู้ชนะการเสนอราคา เสนอราคาให้กับ 
ทางราชการ ในวันลงนามในข้อตกลงกับทางราชการ โดยชำระเซ่นเงินสด หรือเช็ค หรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่ง 
จ่าย ซึ่งเซ่นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ น้ัน

10.2 หากผู้ชนะการเสนอราคา ไม,ชำระเงินตามจำนวนภายในกำหนดเวลาตามข้อ 10.1 ทางราชการถือว่า 
สละสิทธ๋ิ และแจ้งให้เซ่นผู้ทิ้งงานของทางราชการ แล้วจะดำเนินการขายทอดตลาดใหม่อีกครั้ง หากได้ราคา 
เซ่นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคา หรือตํ่ากว่าการชายทอดตลาดเดิม ผู้ชนะการเสนอราคาสูงสุดเดิม จะต้องรับผิดชอบ 
ชำระราคาในส่วนที่ขาดให้เท่ากับราคาสูงสุดเดิม ทั้งนี้เงินที่ต้องชำระช้างต้นจะเซ่น เงินสด หรือเช็ค หรือดราฟทํ 
ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเซ่นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟทํ น้ัน

10.3 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องเซ่นผู้ร ับผิดชอบเกี่ยวกับภาษีและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวกับพัสดุที่ขาย
ทอดตลาด โดยจะเรียกร้องใดๆ ต่อทางราชการไม่ได้ /
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11. หลักประกันข้อตกลงกับทางราชการ
11.1 ผู้ชนะการเสนอราคาต้องนำหลักประกันมามอบให้แก่ทางราชการในวันลงนามในข้อตกลง เพื่อเป็น 

หลักประกันการปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งเท่ากับร้อยละ 5 (ห้า)ของราคาตามข้อตกลงทั้งหมด โดยให้ใช้หลักประกัน 
อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปบ้ี

11.1.2 เช็คหรือดราฟฑ์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระ 
ต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันทำการ

11.1.3 หนังสือคํ้าประกันของธนาคารมายในประLYIศต'เมตัว'อย่างที่คพะกรรมก'เรนโยบ'เยกำหนดโดย 
ย'เจเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิรืการที่กรมบัญช็กลางกำหนดก็ได้

11.1.4 หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ 
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศชองธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ 
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกับของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

11.1.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
11.2 หลักประกับข้อตกลงตามข้อ 11.1 ทางราชการจะคืนให้เมื่อผู้ชนะการเสนอราคาปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่ง 

ข้อตกลงซื้อชายครบถ้วนทุกประการ โดยการคืนหลักประกันจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
12. บทปรับ

หากผู้ชนะการเสนอราคา ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จได้ตามเวลาที่กำหนด ผู้ชนะการเสนอราคา ต้อง 
ชำระค่าปรับให้ทางราชการเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ของราคาตามหนังสือตกลงซื้อขาย นับถัด 
จากวันครบกำหนดให้แล้วเสร็จตามข้อตกลงที่ได้ทำไว้กับทางราชการ
13. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทางราชการจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ชนะการเสนอราคา โดยพิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามข้อตกลงของผู้ชนะการเสนอราคา ที่ทำไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ

11.1.1 เงินสด
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