
ประกาศทรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพันฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม 

๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.๓๓+๕๐๐ - กม.๓๕+๐๐๐ และ กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๔๐+๐๐๐
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§)

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน 
พันฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง 
กม.๓๓+๕๐๐ - กม.๓๕+๐๐๐ และ กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๔๐+๐๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังส้ิน ๑๔,๘๐๓1๘๕๔.๒๒ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนสาม 
พันแปดร้อยห้าสิบสี่บาทยี่สิบสองสตางค์)

ผู้ยี่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม'ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบีตและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก'กรมทางหลวง 

โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ 
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม'เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ืหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน 

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ๋ิและความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.............-............ ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณี

คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้ณสนอต้องมีผลงานก่อ■สร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่ 
บาท (......... -.....■■■■) (กำหนดผลงานประเภทเทียวกันไม่น้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์)และเป็นน้อยกว่า



ผถงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วช*■านเอกซนที่กรมทางหลว* โดยสำนักงานหางหลวงท่ี ๙ 

(อุบลราขธานี)เช่ือถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า11 ส่วน 
คุณสมบีตต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสม,บตครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้มี 
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอไต้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญขีกลาง
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างข้ันพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางข้ัน ๑ - ๔ กับกรมทางหลวงและ 
ไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใข้ผลิตกัณฑ์แอสฟ้ลต์ 
ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนั้ายางพาราสดจากขุมนุม 
สหกรณ์ฯ โดย

(๑๔.๑) ต้องเป็นขุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการล่งเสริมการใข้ยาง 
ภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๑๔.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากขุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑๔.๑ ที่ระบุปริมาณนั้ายางสดและ 
วันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๔.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑๔.๒ ที่ระบุปริมาณนั้ายาง 
ข้นและวันท่ีมีการขายให้แก1บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๔๖๒ ถึงวันท่ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๔๖๒ โดยดาวนิโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไต้ภายหลังจาก 

ขำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๔๔๓๑ ๔๙๓๑-๒ ในวันและเวลาราฃการ

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th


ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราขธานีท่ี ๒ ผ่านทางอีเมล์ doh0721 (ฐ)doh.go.th หรือซ่องทางตามที,

กรมบัญขีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๔๖๒ โดยกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราขธานีท่ี ๒ 
จะข้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บใซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๓ 

ธันวาคม ๒๔๖๒

- ไต้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..........-...........  แล้ว
- ยังไม่ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒ (งบกลาง)

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราขบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ งบกลาง มีผลใข้บังคับและไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ งบกลาง จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีที่ไมใต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ 
สามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างไต้

ประกาศ ณ วันท่ี ๙ ธันวาคม ๒๔๖๒

(นายอภิขาติ ขาญธัญกร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราขธานีท่ี ๒ ปฏิบัติราขการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง ^

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ไต้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน่โหลดไต้ท่ีเว็บไซต์

www.doh.go.th ดังนี้
(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒
(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๔๔๑
(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
(๔) คู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบุรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑
(๖) คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(๘) ข้อกำหนดพิเศษ
(๙) STANDARD DRAWING

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
http://www.doh.go.th


เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขท่ี คค ๐๖๐๕๑/'พ.๑/6/๔/๒๕๖๓

การจ้างก่อสร้างงานส์นฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ 
ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.๓๓+๕๐๐ - กม.๓๕+๐๐๐ และ กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๔๐+๐๐๐

ตามประกาศ กรมทางหลวง 
ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราซธานีท่ี ๒ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานพันฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพย่ังยืน ทางหลวงหมายเลข ๒๓๙๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ 
ตอน ป่าไม้ - หนองแสง ระหว่าง กม.๓๓+๕๐๐ - กม.๓๕+๐๐๐ และ กม.๓๙+๐๐๐ - กม.๔๐+๐๐๐ ณ ต.,บัวงาม, 
โพนงาม อ.บุณฑริก จ.อุบลราขธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด 

ดังต่อไปน้ี
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และ เล่มท่ี ๒ 
(๒) รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง

ฉบับ กรกฎาคม ๒๕๕๑
(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไปงานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ
บนทางหลวง

(๕) คู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา

ฉบับปี ๒๕๖๑
(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล
(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(๘) ข้อกำหนดพิเศษ
(๙) Standard Drawing
(๑๐) แบบแปลน

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา 
(๒) หลักประกันสัญญา 

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
(๔) หลักประกันผลงาน 

๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยขนํร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม



๑.๗ แบบบัญชีเอกสารท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๑.๘ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรม

ทางหลวง(สิงหาคม ๒๕๖๑)
๑.๙ รายการงานและเง่ือนไขท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิดขอบในความขำรุดบกพร่องของงานจ้าง

หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา
๑.๑๐ เง่ือนไขการเสนอแผนงาน
๑.๑๑ เร่ืองการจ้างข่วง
๑.๑๒ เง่ือนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑.๑๓ เอกสารแนบท้ายประกาศ
๑.๑๔ ใบแนบใบเสนอราคา (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)

.............................ฯลฯ.............................
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก'
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราขธานีท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำ 
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม,เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสีทธื้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................. -.................... ไว้กับ

กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขาน้ันต้องข้ึนทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๒7๑๑----ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผถงานก่อสร้างประเภทเดียวคนกัพานที่ปร£กวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า .......  บาท (........ -........ ) (กำหนดผลงานปร£เภทเดียวกันไฟน้อยกว่า ๓๐ เปอร์เซ็นต์)
และเป็นผลงานที่เป็นกู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกขนท่ีกรมเช่ือถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้



(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ 
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ 

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการ 
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบ 
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 

เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ี 

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างข้ันพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางข้ัน ๑ - ๔ กับกรมทางหลวง 

และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา
๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใข้ผลิตภัณฑ์ 

แอสฟ้ลต้ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนั้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนั้ายางพาราสดจาก 
ชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

(๒.๑๔.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการล่งเสริมการใข้ 
ยางภาครัฐ และมีหนังลือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๒.๑๔.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๒.๑๔.๑ ที่ระบุปริมาณนั้ายาง 
สดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๒.๑๔.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๒.๑๔.๒ ที่ระบุ 
ปริมาณนั้ายางข้นและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังลือรับรองการ 

จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายข่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาขนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังลือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังลือบริคณห์สนธิ บัญชีรายข่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

-(๒)— ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใข่นิติบุคคล ให้ย่ืน 
สำเนาบัตรประจำตัวประชาซนของผู้น้ัน สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว



ประขาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิไต้ถือสัญซาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 

ถกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาการรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และสำเนาใบทะเบียน 
ภาษีมูลค่าเพ่ิม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญขีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 

Document Format)
ทั้งนี้ เมือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

ครบล้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ 
(๑) ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔
(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใข้ในกรณีท่ี 

มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒.๑๑ เท่าน้ัน)
(๔) สำเนาหลักฐานการข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................-...................ไว้กับ

กรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขา 

นั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)
ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 
โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้ง



ปริมาณงานและราคา และใบบัญซีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียว ใดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังส้ินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใข้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน

นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีไต้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เร่ิมทำงาน
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม,รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใขในการเสนอราคาในรูปแบบไฟส์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดขอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และขัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 
เสนอราคาให้แก'กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมปตของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยฃน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 
(๑) หรือไม, หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายซ่ึอผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยขน์ร่วมกันน้ีนออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เซ่ึอว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด 
รายซ่ึอผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ีนออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิง 
งาน เว้นแต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน มิใข่เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ 

เป็นประโยขน์ต่อการพิจารณาของกรม
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบีต ตังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวม

ค่าใข้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

ท่ีกำหนด
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ไต้



(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญฃีกลางท่ีแสดงไวิในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
๕. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อใปน้ี จำนวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสน 
ห้าหม่ืนบาทถ้วน)

๕.๑ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

นั้นขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ
๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่

คณะกรรมการนโยบายกำหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิฃย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา 
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร 
ด้งกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี๘ มกราคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใข้หนังสือคํ้า 

ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุข่ือผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคา 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุขื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม'ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุข่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญา 
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน 

นับถัดจากวันที่กรมไค้พิจารณาเห็นขอบรายงานผลคัดเลือกผู้ขนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
รายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือไค้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไค้ต่อเม่ือไค้ทำสัญญาหรือข้อตกลง 
หรือผู้ย่ืนข้อเสนอไค้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ขนะการย่ืน1ข้อเสนอ

(ก) กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ขนะการย่ืนข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก ราคา
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(ข) กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อ่ืนในการพิจารณาผู้ขนะการยืนข้อเสนอ ส่วน 
ราฃการจะใข้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตาม 

ป็จจัยหลักและนั้าหนักที่กำหนด ดังนี้
(๑) ราคาท่ีย่ืนข้อเสนอ (Price) กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ...........................
(๒) .......................................... กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ
(๓) .......................................... กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ
(๔) .......................................... กำหนดนี้าหนักเท่ากับร้อยละ
(๔) .......................................... กำหนดนํ้าหนักเท่ากับร้อยละ

โดยกำหนดให้น้ําหนักรวมท้ังหมดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ 
๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมิคุณสม'บตไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยืน

ข้อเสนอไม,ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 
จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนท่ีมิใข่สาระสำคัญและความ 
แตกต่างน้ัน ไม่มิผลท่าให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ 
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ กรมสงวนสิทธิโม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มิการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปน้ี

(๑) ไม่ปรากฏขื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นในบัญขีรายข่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญขีรายขื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกข่ือผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมิผลท่าให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน
๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท่าสัญญา คณะกรรมการ 

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มิสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซ้ืแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมไต้ กรมมิสิทธิท่ี 
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท่าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ไต้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยขน์ของทางราขการเป็น 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค,าใข้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิไต้ รวมท้ัง 
กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่น 
ข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมิเหตุท่ีเข่ือถือไต้ว่ายื่นข้อเสนอกระท่าการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอ 
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใข้ข่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจ 
ดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือกรม จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นซ้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีท่าให้เข่ือไต้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสาร



ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำข้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟ้งได้ กรม มีสิทธิท่ีจะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ 
ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค,าใข้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระท0าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอท่ีขนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยขน์ 
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับลัดจากวันท่ีไต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา 
เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไร้ในขณะทำสัญญาโดย 
ใข้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด
๗.๒ เข็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเข็คหรือดราฟทํลงวันท่ีท่ีใข้เข็คหรือดราฟทํ

น้ัน ขำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม'เกิน ๓ วันทำการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังลือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญขีกลางกำหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิขย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 
ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม'มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับลัดจากวันที่ผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พันจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ท่ีกำหนด 

ไร้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี
(๑) เมื่อปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไร้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน 
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ 

งานท่ีกำหนดไร้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา

(๓) เม่ือปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานท่ีกำหนด 
ไร้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มซดเขยเป็นค่า 
overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน 
ท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมขดเขยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ด้งกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก้ผู้รับจ้างในงวด 
สุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา



(๔) กรมจะจ่ายเงินที,เพ่ิมข้ึนตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 
หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีท่ีกรมพิจารณาเห็นว่า 
ปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิไต้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอ่ืนท่ีเหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิไต้มีผลกระทบต่อการ 
จ่ายเงินค่างานท่ีแล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กรม อาจจ่ายเงินที่เพิ่มข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่า 
งานงวดน้ันๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม 

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังลือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไมไต้รับอนุญาตจาก

กรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน
๙.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๔ ของราคางานจ้าง 
๑๐. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไต้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ตังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ 
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังลือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความขำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่กรมไต้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ใข้การไต้ดีตังเดิม
ภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้งความขำรุดบกพร่อง 

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๔ ของราคาค่าจ้างท้ังหมด 

แต่ทั้งนี้จะต้องล่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังลือคํ้าประกันหรือหนังลือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก1กรมก่อนการรับขำระเงินล่วงหน้านั้น 
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กรมจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ ของเงินท่ีต้องจ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็น 
ประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ังส้ินไม่ต่ํากว่า ๖ เดือน (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อ 
หน่วย) หรือของค่าจ้างท้ังหมด (สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาเหมารวม)

ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังลือคํ้าประกันของ 
ธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ 
(๔) มาวางไว้ต่อกรม เพื่อเป็นหลักประกันแทน

กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังลือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก'ผู้รับจ้าง 

พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒
(งบกลาง)

การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ต่อเม่ือ กรมไต้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงิน 
งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒ (งบกลาง)

๑๓.๒ เม่ือกรมไต้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และไต้ตกลงจ้าง ตามการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ล้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนไต้ตามท่ี



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ 

ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการส่ังหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้
(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเข่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย

การส่งเสริมการพาณีขยนาวี
๑๓.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน 

เวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน การ 
ย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๔ กรมสงวนสิทธ้ืท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีดวามขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบีตตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ 

เรียกร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม
๑๓.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง 

ค่าเสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้
(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที,จะใข้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม,เพียง 

พอท่ีจะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยฃน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 
กับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก'กรม หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอ่ืนในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซ่ึงออก 

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใข้ในกรณีท่ี ค่า 
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใข้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที, ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไว้ใน



สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมได้ขยายออกไป โดยจะใข้สูตรของทางราขการท่ีไต้ระบุในข้อ ๑.๔ 
๑๔. มาตรฐาน!เมือซ่าง

เม่ือกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาคน้ี 
แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบ 
มาตรฐาน!เมือข่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน!เมือข่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบ!เมือ 
แรงงาน หรือสถาบันของทางราขการอ่ืน หรือสถาบันเอกขนท่ีทางราขการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวข. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราขการได้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของ 
แต่ละ สาขาข่างแต่จะต้องมีจำนวนข่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาข่าง ดังต่อไปนี้ 

๑๔.๑ ข่างไม้ (ก่อสร้าง)

๑๔.๒ ซ่างโยธา
๑๔.๓ ข่างเซ่ือมไฟฟ้าหรือแก๊ส
๑๔.๔ ข่างเหล็กเสริมคอนกรีต

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไดัรับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบไต้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเลือกให้ 
เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเลื.อภไม่ผู้านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญาคับกรม ไว้ข่ัวคราว ^

กรมทางหลวง โ^ยแขึ้เ^^างุทั่ล.วุงัอุบลร่าข^านีที่ ๒ 

‘ -■ รน,ว่าคม้ท่สั่ส์เว *  ^
V 3$ ^ ?  ,  -V

หมายเหตุ ๑. กรณ ีการประกวดราคาจ้างก ่อสร้าง ื่ท ี่ม ูว^เบ!บน ั้รต ุงแต ่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ข้ึนไป ผู้ย่ืน 
ข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย

๒. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดาวน์โหลด 
ไต้ท่ี www.doh.go.th ของกรมทางหลวง

*(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒ 
*(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๔๔๑ 
*(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 
*(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 
*(๕) คู่มิอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
*(๖) คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
*(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 
*(๘) ข้อกำหนดพิเศษ
*(๙) STANDARD DRAWING

- แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 
(สิงหาคม ๒๕๖๑)

http://www.doh.go.th

