-ร่างประกาศกรมประมง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างซ่อมเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ จํานวน ๑ ลํา วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------กรมประมง มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างซ่อมเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ จํานวน ๑ ลํา
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานจ้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๕๖,๗๑๐.๐๐ บาท (สิบล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุ ณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมประมง ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด

-214. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
15. ไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงการคลังกําหนด
16. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
17. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
18. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือ
ห้ามทําสัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดได้
2. กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่ว มค้ า ได้ มีข้ อ ตกลงระหว่ า งผู้ เ ข้ าร่ วมค้ า เป็น ลายลั ก ษณ์อั ก ษรกํา หนดให้ ผู้ เข้ า ร่ว มค้ า รายใดรายหนึ่ ง เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
19. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอเพื่ อ รั บ จ้ า งซ่ อ มบํ า รุ ง เรื อ สํ า รวจประมงจุ ฬ าภรณ์ จะต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คล ที่
ประกอบกิจการด้านการต่อเรือ ซ่อมเรือ โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑๙.๑ มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม (แบบ รง.๔ ) ประเภท
โรงงานลําดับที่ ๗๕(๑) เพื่อการซ่อมเรือหรือต่อเรือ และต้องแนบหลักฐานใบอนุญาตเพื่อประกอบการพิจารณา
ของคณะกรรมการประกวดราคา
๑๙.๒ มีอู่แห้ง อู่ลอย หรือคานเรือเป็นของผู้ประมูลราคา ซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สามารถนําเรือ
สํารวจ ประมงจุฬาภรณ์ เข้าดําเนินการซ่อมทําในส่วนต่าง ๆ ของเรือ ตลอดจนอุปกรณ์ที่อยู่ใต้แนวน้ําได้โดย
ปลอดภัยไม่เกิดความเสียหาย
๑๙.๓ เนื่องจากเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ เป็นเรือสํารวจประมงที่ทันสมัย ติดตั้งอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเครื่องมือประมงเอนกประสงค์ (อวนลาก อวนล้อม เบ็ดราว) ซึ่งใช้เ ทคโนโลยีชั้นสูง
ดังนั้นผู้เสนอราคาจะต้องมีอู่เรือหรือคานเรือและเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความชํานาญเป็นพิเศษ และต้องเคยมี
ผลงานรับจ้างซ่อมเรือขนาดระวางขับน้ําไม่ต่ํากว่า ๑,๐๐๐ ตัน อย่างน้อย ๑ ลํา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมประมง
เชื่อถือ ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา โดยต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน
และรับรองสําเนาถูกต้อง เพื่อให้คณะกรรมการประกวดราคา ประกอบการพิจารณา

-3๑๙.๔ จะต้องระบุสถานที่ (อู่หรือคานเรือ) ที่จะใช้ซ่อมเรือสํารวจประมงจุฬาภรณ์ให้ชัดเจน
เพื่อให้กรมประมงมั่นใจได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถซ่อมเรือฯ ได้ดีตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของ
ทางราชการ คณะกรรมการประกวดราคา มีความจําเป็นต้องไปทําการตรวจสอบคุณสมบัติของอู่เรือหรือคาน
เรือตลอดจนศักยภาพและความพร้อมต่าง ๆ ในการซ่อม เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ
๑๙.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานในระหว่างการดําเนินการซ่อมเรือฯ ที่
มีความรู้ความสามารถตลอดจนประสบการณ์ มาควบคุมการซ่อม และชี้แจงต่อเจ้าหน้าที่ของทางราชการ
ดังนี้
๑๙.๕.๑ วิศวกรต่อเรือ โดยแสดงสําเนาเอกสารวุฒิบัตรด้านวิศวกรรมต่อเรือและ
เครื่องกลเรือ มาประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการประกวดราคา
๑๙.๕.๒ วิศวกรเครื่องกล สามัญ , ภาคีหรือวุฒิ โดยแสดงสําเนาเอกสารหลักฐาน
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไม่หมดอายุ มาประกอบการพิจารณา ของคณะกรรมการประกวดราคา
๑๙.๕.๓ วิ ศ วกรไฟฟ้ า สามั ญ , ภาคี ห รื อ วุ ฒิ โดยแสดงสํ า เนาเอกสารหลั ก ฐาน
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ยังไม่หมดอายุ มาประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา
๑๙.๕.๔ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งจั ด ทํ า รายละเอี ย ดแผนการปฏิ บั ติ ง านซ่ อ มบํ า รุ ง
เรือประมงจุฬาภรณ์ ประกอบการเสนอราคา มีวิศวกรเป็นผู้ตรวจสอบ สภาพงานให้เป็นไปตามแผนการซ่อมเรือ
โดยวิศวกรดังกล่าวต้องเป็นผู้ ควบคุมงานซ่อมทําตลอดเวลาการซ่อม และสามารถชี้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ของกรมประมง
ที่ควบคุมการซ่อมทําได้ ในกรณีเกิดข้อสงสัย
๒๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีอู่เรือที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่...........................ระหว่างเวลา................น. ถึง..............น.
ผู้ ส นใจสามารถขอรั บ เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
โดยดาวน์ โ หลดเอกสาร
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ1,000.00 บาท
(หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชําระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่
วันที่..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวน์ โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.fisheries.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2562 0543 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถาม
มายังกรมประมง ผ่านทางอีเมล์ sutanee77@gmail.com หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ภายใน
วั น ที่ . .......................................... 4 โดยกรมประมง จะชี้ แ จงรายละเอี ย ดดั ง กล่ า วผ่ า นทางเว็ บ ไซต์
www.fisheries.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................4
ประกาศ ณ วันที่ .................................. พ.ศ. ...................
(ลงชื่อ) ............................................
(............................................)
ตําแหน่ง ............................................

