
ประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งงานจา้งเหมาทำการตดิตัง้ราวสแตนเลสกนัตก รมิทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน 
ควบคมุที ่ ๐๑๐๑ ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหวา่ง กม.®+๘๘๒ - กม.๒+๒๒(ะ ระยะทางดำเนนิการ ๐.๓๖๒ 

กม. ปรมิาณงาน ๑ แหง่ (๓๖๒ เมตร) ระยะเวลาดำเนนิการ ๔๕ วนั ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (6-
ชเปป!กฐ)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงหนองคาย มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งงานจา้ง 
เหมาทำการตดิตัง้ราวสแตนเลสกนัตก รมิทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคมุที ่ ๐๑๐๑ ตอน. หนองคาย - ปากสวย 
ระหว่าง กม.๑+๘๘๒ - กม.๒+๒๒๕ ระยะทางดำเนนิการ ๐.๓๖๒ กม. ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (๓๖๒ เมตร) ระยะเวลา 
ดำเนนิการ ๔๕ วัน ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (ธ-เวฬปเกฐ) ราคากลางของงานกอ่สรา้งในการประกวดราคา 
ครัง้นีเ้ปน็เงินตัง้สนิ ๑,๑๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึง่ลา้นหนึง่แสนสองหมืน่หา้พนับาทถว้น)

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดังตอ่ไปนี ้
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม'เปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซีง่อย1ูระหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่ม'ผา่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๕. ไมเ่ปน็บคุคลซีง่ถกูระบซุือ่ไวใ้นบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไตแ้จง้เวยีนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราขกจิจานเุบกษา

๗. เปน็บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยขนร่ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผูไ้ตร้บัเอกสทิธีห้รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไม'ยอมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอไตม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธิแ้ละความคุม้กนัเขน่วา่นัน้

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา....................... -............................. ไว้กับกรม
บญัชกีลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไดป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สรา้งสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว ้
กบักรมบญัชกีลาง)



๑๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงาบกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สรา้งในวงเงนิ
ไมน่อ้ยกวา่..............-..............บาท (.......................... -.......................) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ย
งานของรฐัหรอืหนว่ยงานเอกซนทีก่รมเชือ่ถอื
ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบซอง “กจิการรว่มคา้” ตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดงันี้

(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบ 
ถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม “กจิการรว่มคา้” ส่วน 
คณุสมบตัติา้นผลงานกอ่สรา้ง กจิกรรมรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใขแ้สดงเปน็ผล 
งานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาไต้

(๒) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไมไ่ตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นติบิคุคลแตล่ะนติบิคุคลทีเ่ขา้รว่มคา้ 
ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัครบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดม้ ี
ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูร้บัผดิขอบหลกัในการเขา้ 
เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ กจิการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงาน 
กอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่ขอ้เสนอไต้

ทัง้นี ้“กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณขิย์

๑๒. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (6๒(ะ1:โ๐กเ0 
(วิ(^ 6 โทกา6เา1 ? โ0(ะนโ6ทก6 ก'!;: 6  - (วิ?) ของกรมบญัซกีลาง

๑๓. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไตร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย 
อเิลก็ทรอนกิส ์ (5๒0*โ๐ก เ0 (วิ๐V6โกทา6 ก1: ? โ0 0นโ6๓ 6ท1: ะ 6 - 0 ?) ของกรมบญัซกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไม'อยูใ่บฐานะเปน็ผู!้ม'แสดงบญัซรีายรบัรายจา่ยหรอืแสดงบญัซรีายรบัรายจา่ยไม ่
ถกูตอ้งครบถว้นในสาระสำคญั ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผูย้ืบ่ขอ้เสนอซึง่ไตร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรบัและจา่ยเงนิผา่นบญัซธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ย 
เงนิแตล่ะครัง้ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงนิสดกไ็ต ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

^๖ :----ผูย้ืน่1ขอ้เสนอตอ้*เปน็ผูท้ีผ่า่นกๆ,*ดดัเถอืกผูม้คีณุสมบตัเิษือ้งต้น,โนก ,ๆ51จา้ง1ของกรม1ทๆพถ1วง
โดยเปน็ผู!้ตร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมา...............แถะไมข่าดคณุสมบตัฅิๆมเง่ือษ เ้ซในคา1รจคทะเบยีนผูร้บัเหมฯ

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์นวนัที ่ ๔ 
มกราคม ๒๔๖๒ ระหวา่งเวลา 0๘.๓๐ บ. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผูส้นใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์นราคาชดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผา่นทาง 
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละชำระเงนิผา่นทางธนาคาร ตัง้แตวั่นที ่ ๒๔ ธนัวาคม ๒๔๖๑ ถึงวับท่ี 
๓ มกราคม ๒๔๖๒ โดยดาวน!้หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจากชำระ 
เงนิเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้จนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถตรูายละเอยีดไดท้ีเ่วบ็ไซต ์ผผผ.(ะ)0เา.50.-๒ หรือ ผ ผ ผ .ป ๐ เา.2๐.ปา:๘๘/ (ะเ0เาก๐ท3ผาล! 
หรือ ผผพ.5เวโ๐0นโ6 เาก6 ท หรอืสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๒๔๒๐๔๖๔ ในวนัและเวลาราซการ



ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายงั 
แขวงทางหลวงหนองคาย ผา่นทางอเีมล ์ ช0เา0351@ ป0เา.50.■ ปา หรอืซอ่งทางตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนดภายในวนัท'ี 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย แขวงทางหลวงหนองคาย จะซีแ้จงรายละเอยีดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต ์ผ ผ ผ .ป 0 เา.50.ปา 
หรือ ผ'ห/'ห/.ป ๐เา.50.1:เา:88/ ๐1๐ เาท๐ท5^๒31 และ ห/ห/ห/.5เวโ๐ (ะนโ6 กาลกใ:.50.■ ปเา ในวันท  ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑

งานตามประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (ร-เวฬฟเกฐ) นี ้
/  ไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 

ยงัไมไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๑

(นายชดิขยั ศรดีามา)
ผูอ้ำนวยการแขวงทางหลวง รกัษาราชการแทน 

ผูอ้ำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นท'ี ๑ และเอกสารสว่นที ่ ๒) 
ในระบบ 6-6? ไดต้ัง้แตว่นัทีซ่ือ้เอกสารจนถงึวนัเสนอราคา
*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้้ย่ืน'ข้อเสนอ สามารถดาวน[ิหลดไดท้ีเ่ว็บไซต์
ผ ’\/ผV.ป0เา.50.ปา



1 เอกสารประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งดว้ยการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (อ-เวฬปเกฐ)
เลขที ่ 5 คค ๐๖๐๒๓/พ .๕.๑/ ๒๐/ ๒๕๖๒

การจา้งกอ่สรา้งงานจา้งเหมาทำการตดิตัง้ราวสแตนเลสกนัตก รมิทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคมุที ่
๐๑๐๑ ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหวา่ง กม.®+๘๘๒ - กม.๒+๒๒๕ ระยะทางดำเนนิการ ๐.๓๖๒ กม. 

ปรมิาณงาน ๑ แหง่ (๓๖๒ เมตร) ระยะเวลาดำเนนิการ ๔๕ วัน 
ตามประกาศ กรมทางหลวง 

ลงวนัที ่ ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๑

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงหนองคาย ซึง่ตอ่ไปนีเ้รียกวา่ "กรม" มคีวามประสงคจ์ะ ประกวด 
ราคาจา้งกอ่สรา้ง งานจา้งเหมาทำการตดิตัง้ราวสแตนเลสกบัตก รมิทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคมุที ่ ๐๑๐๑ 
ตอน หนองคาย - ปากสวย ระหวา่ง กม.๑+๘๘๒ - กม.๒+๒๒๕ ระยะทางดำเนนิการ ๐.๓๖๒ กม. ปรมิาณงาน ๑ 
แห่ง (๓๖๒ เมตร) ระยะเวลาดำเนนิการ ๔๕ วัน ณ แขวงทางหลวงหนองคาย อ.เมอืง จ.หนองคาย ดว้ยวธิปีระกวด 
ราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยมขีอ้แนะนำและขอ้กำหนดดงัตอ่ไปนี้

๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๑ แบบรปูและรายการละเอยีด

(๑) รๆยการละเอยีดและขอ้กำหนดการก่อสรา้งทางหลวง เลม่1ท่ี-พ แล!I*ลม่1ท่ี ๒ 
(๒) ราย1ถะเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเ■ครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง ฉบับ กรกฎๆกม
๒๕๕พ
(๓) ข้อกำหนดแถผมๆฅรฐานทัว่ไป-งานตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่งบนทางหลวง 
(๔) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไปงานตดิตัง้ไฟสญัญาณจราจรและไฟกรยพรบิบน 
หางหลจร
(๕) คูม่อืเกรือ่งหมายควบคมุการจราจรในงานกอ่สรา้ง งานบรูณะและงานบำรงุรกับา 
ท างหลวรแฝนดิน มนีาคม ๒๕๖พ;
(๖) คูม่อืควบกมุงานกอ่สรา้งสะพานและหอ่เหลีย่ม กสถ.
(๗) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหวา่งการกอ่สรา้ง
(๘) ขอ้กำหนดพเิศบ
(๙) ๐/Vก๐ 0[ไ/\พเผ0
(๑๐) แบบแปลน

แบบรปูและรายการละเอยีด
แบบ....................................
แบบ....................................

ๆ ล ฯ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาทีก่ำหนดไวใินระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
๑.๓ สญัญาจา้งกอ่สรา้ง
๑.๔ แบบหนงัสอืคํา้ประกนั

(๑) หลกัประกนัสญัญา



(๒) หลกัประกนัการรบัเงนิคา่จา้งลว่งหนา้ 
(๓) หลกัประกนัผลงาน 

๑.๕ สูตรกๆ1รป1รับ1รากๆ
๑.๖ บทนยิาม

(๑) ผูท้ีม่ผีลประโยชนร่์วมกนั 
(๒) การชดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม 

๑.๗ แบบบญัชเีอกสารทีก่ำหนดไว!้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์
(๑) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ 
(๒) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒

๑.๘ รายละเอยีดการคำนวณราคากลางงานกอ่สรา้งตาม 8 0 0  (8111 ๐■โ 0น9กฒ อร) (ราย
ละเอยีดการคำนวณราคากลางงานกอ่สรา้งเปน็การเปดีเผยเพือ่ใหผู้ป้ระสงคจ์ะยืน่ขอ้เสนอไดรู้ข้อ้มลูไดเ้ทา่เทยีมกมั 
และเพือ่ใหป้ระซาซนตรวจดไูด)้

๑.๙ หลกัเกณฑก์ารพจิารณาผูซ้นะการยืน่ขอ้เสนอ และการพจิารณาความเหมาะสมราคา
ตามหนงัสอื ท่ี กพ.๒/ ๒๐๔๒ ลงวันที' ๑๐ สงิหาคม ๒๔๖๑

๑.๑๐ รายการงานและเงือ่นไขทีผู่ร้บัจา้งตอ้งรบัผดิซอบในความชำรดุบกพรอ่ง หรอืความเสยี
หายภายในกำหนดเวลา

๑.๑๑ รายละเอยีดบญัชรีายการกอ่สรา้งและเงือ่นไขในการปฏบิตังิาน
๑.๑๒ เงือ่นไขการเสนอแผนการทำงาน
๑.๑๓ แนวทางการพจิารณาขยายอายสุญัญาหรอืการงดหรอืลดคา่ปรบังานจา้งเหมาของกรม

ทางหลวง (ตามหนงัสือ ที' สท.๑.๑/ ๔๒๒๒ ลงวันท่ี ๘ สงิหาคม ๒๔๖๑)
๑.๑๔ ใบแนบใบเสนอราคา (ใบแจง้ปรมิาณงานและราคา)
๑.๑๔ แบบหนงัสอืมอบอำนาจ
๑.๑๖ เงือ่นไซกาฅก่ผคา่งานผวิทา*1
๑.๑๗ เงือ่นไซการเสนอแผนกา,?ซนส่งเครือ่^จกัร [า60^1๒ 3
๑.๑๘ เร่ือง การจา้งชว่ง

๒. คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอ
๒.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย
๒.๓ ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไว้

ซัว่คราว เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานซองผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศซองกรมบญัชกีลาง

๒.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวใ้นบญัชรีายซือ่ผูท้ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน
ของหนว่ยงานของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผู ้
จดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๒.๖ มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและ



กา่รบรหิารพสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา
๒.๗ เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว
๒.๘ ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก ่ กรม

ทางหลวง ณ วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขด้ขวางการแชง่ขน้อยา่ง 
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๒.๙ ไมเ่ปน็ผูไ้ดร้บัเอกสทิธิห้รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาล
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีแ้ละความคุม้กนัเชน่วา่นัน้

๒.๑๐ เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา..................... -.................ไว้กับกรม
บญัชกีลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไดป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สรา้งสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว ้
กบักรมบญัชกีลาง)

๒.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้ง
กอ่สรา้งในวงเงนิไมน่อ้ยกวา่.............-............. บาท (.................. -...................) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญาโดยตรง
กบัหนว่ยงานของรฐัหรอืหนว่ยงานเอกซนทีก่รมเชอีถอื

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ “กจิการรว่มคา้” ตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดงันี ้
(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งม ี

คณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม ‘'กจิการ 
รว่มคา้” สว่นคณุสมบตัดิา้นผลงานกอ่สรา้ง กจิกรรมรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนา่ผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใช ้
แสดงเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาได้

(๒) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นติบิคุคลแตล่ะนติบิคุคลที ่
เขา้ รว่มคา้ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการ 
รว่มคา้ไดม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูร้บัผดิขอบ 
หลกัในการเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจดัขึอ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ กจิการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีว 
เปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่เสนอราคาได้

ทัง้นี ้ “กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีน 
เปน็นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๒.๑๒ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัขึอ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(?๒0*โ0ท๔ 0๐'^6โก๓ รก1: ? โ(Xนโ6๓ 6ก* ะ 6 - ธ?) ของกรมบญัชกีลาง

๒.๑๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไดร้บัดดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั
ดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์((ะ๒(ะบ'๐ทเ0 ธ 0V ^โท๓ 6ท1: ?1'๐(ะนโ6 ทา6 ท'!: ะ 6 - ธ?) ของกรมบญัชกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจา่ยหรอืแสดงบญัชี
รายรบัรายจา่ยไมถ่กูตอ้งครบถว้นในสาระสำคญั ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๒.๑๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่ไดร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรบัและจา่ยเงนิผา่นบญัชธีนาคาร เว้น
แตก่ารจา่ยเงนิแตล่ะครัง้ซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจา่ยเปน็เงนิสดกไ็ด ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด



๒.๑๖ ผ ู้พ ื่ข ้อเส'นอต้&งเป็นผู้ท่ีต่านกๆ1จคัดเถือกผู้มีคุณส!เย้ติฒื้&งต้1ฟ้,'นก1ๆจ'จ้าง'ข0ง กรม
ทางหถจง ใดยเปน็ผู'้ได ร้บัการ1จด'ท^ เบยีนเปน็ผู1้เขเหมา 1 แถะไมข่าดคุณสมบตัติานเง่ือนไขในกๆร'จดทะเบยีน
ผูร้บัเทมา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้ง 

ภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์โดยแยกเปน็ ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 

(๑) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็นติบิคุคล
(ก) หา้งทุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่นจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล บญัชรีายซือ่หุน้สว่นผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง
(ข) บรษิทัจำกดัหรอืบรษิทัมหาซนจำกดั ใหย้ืน่สำเนาหนงัสอืรบัรองการจด 

ทะเบยีนนติบิคุคล หนงัสือบริคณหส์นธิ บญัชรีายซือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูม้อีำนาจควบคมุ (ถา้ม)ี และบญัชผีูถ้อืหุน้ราย 
ใหญ ่ (ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๒) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลทีม่ใิซน่ติบิคุคล ใหย้ืน่ 
สำเนาบตัรประจำตวัประซาซนของผูน้ัน้ สำเนาขอ้ตกลงทีแ่สดงถงึการเขา้เปน็หุน้สว่น (ถา้ม)ี สำเนาบตัรประจำตวั 
ประซาซนของผูเ้ปน็หุน้สว่น หรอืสำเนาหนงัสอืเดนิทางซองผูเ้ปน็หุน้สว่นทีม่ไิดถ้อืลญัซาตไิทย พรอ้มทัง้รบัรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณผีูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอรว่มกนัในฐานะเปน็ผูร้ว่มคา้ ใหย้ืน่สำเนา 
สญัญาของการเขา้รว่มคา้ และเอกสารตามทีร่ะบไุวใน (๑) หรือ (๒) ของผูร้ว่มคา้ แลว้แตก่รณี

(๔) หนงัสอืมอบอำนาจ (ถา้ม)ี สำเนาใบทะเบยีนพาณซิย ์(ถา้ม)ี สำเนาใบทะเบยีน 
ภาษมีลูคา่เพิม่ (ถา้ม)ี สำเนาใบสำคญัแสดงการจดทะเบยีนหา้งหุน้สว่น บริษทั (ถา้ม)ี สำเนาบญัชรีายซือ่ผูถ้อืหุน้ 
(ถา้ม)ี พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง

(๕) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ ? 0 ?  เฯเ6 (โ,๐โเลเว๒ 0๐(ะน๓601; 
?0กาก๙:)

ทัง้นี ้เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟสเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ครบ 
ถ้วน ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๑) 
ใหโ้ดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๑ ดงักลา่วในรูปแบบ ? ว ? ค ๒ (?0แ:ลเว(6 อ0(ะช๓ 6ก!: โ๐โ๓๙:) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอมอบอำนาจใหบ้คุคลอืน่กระทำการแทนใหแ้นบหนงัสอืมอบ 

อำนาจซืง่ตดิอากรแสตมบตีามกฎหมาย โดยมหีลกัฐานแสดงตวัตนของผูม้อบอำนาจและผูร้บัมอบอำนาจ ทัง้นีห้าก 
ผูร้ชัมอบอำนาจเปน็บคุคลธรรมดาตอ้งเปน็ผูท้ีบ่รรลนุติภิาวะตามกฎหมายแลว้เทา่นัน้

(๒) สำเนาหนงัสอืรบัรองผลงานกอ่สรา้งพรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง (ไห้ใข้ใน 
กรณทีีม่กีารกำหนดผลงานตามขอ้ ๒.๑๑ เทา่นัน้)

(๓) บญัชรีายการกอ่สรา้ง หรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา ซืง่จะตอ้งแสดงรายการ 
วสัดอุปุกรณ ์คา่แรงงาน ภาษปีระเภทตา่งๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย



(๔) สำเนาหลกัฐานการขึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา................-...................... ไว้
กบักรมบญัชกีลาง พรอ้มทัง้รบัรองสำเนาถกูตอ้ง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไดป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สรา้ง 
สาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไวก้บักรมบญัชกีลาง)

(๔) บญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ทัง้หมดทีไ่ดย้ืน่พรอ้มกบัการเสนอราคาทางระบบจดัขึอ้จดั 
จา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสต์ามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) โดยไมต้่องแนบในรูปแบบ ? เว? ค ๒ (?๐เ1:ล1ว๒ อ๐(ะนทารก1:
1=๐โ๓ 3ป

ทัง้นี ้ เมือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอดำเนนิการแนบไฟลเ์อกสารตามบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ครบถ้วน 
ถกูตอ้งแลว้ ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสจ์ะสรา้งบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ตามแบบในขอ้ ๑.๗ (๒) ให ้
โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอไมต่อ้งแนบบญัชเีอกสารสว่นที ่ ๒ ดงักลา่วในรูปแบบ ? 0 ?  ค เ6 (?๐โ1:ลช๒ 0๐(ะน๓ 6ก1: โ๐โทกลป 

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอ และเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย

อเิลก็ทรอนกิสต์ามทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีโ้ดยไมม่เีง่ือนไขใดๆ ท้ังสัน และจะตอ้งกรอก 
ขอ้ความใหถ้กูตอ้งครบถว้น พรอ้มทัง้หลกัฐานแสดงตวัตนและทำการยนืยนัตวัตนของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมต่อ้งแนบใบ 
เสนอราคาในรปูแบบ ^ 0 ?  ค ๒ (?0โ*ล1ว๒ อ0(ะน๓ 6ท*: ?๐โทาล0

๔.๒ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งกรอกรายละเอยีดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ้ ๑.๒
พรอ้มจดัทำใบแจง้ปรมิาณงานและราคา ใบบญัชรีายการกอ่สรา้งใหค้รบถว้น

ในการเสนอราคาใหเ้สนอราคาเปน็เงนิบาทและเสนอราคาไดเ้พยีงครัง้เดยีวและราคา 
เดยีว โดยเสนอราคารวม หรอืราคาตอ่หนว่ย หรอืราคาตอ่รายการ ตามเงือ่นไขทีร่ะบไุวท้า้ยใบเสนอราคาใหถ้กูตอ้ง 
ทัง้นี ้ราคารวมทีเ่สนอจะตอ้งตรงกนัทัง้ตวัเลขและตวัหนงัสอื ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสอืไม'ตรงกนั ใหถ้อืตวัหนงัสอืเปน็ 
สำคญั โดยคดิราคารวมทัง้สนัซึง่รวมคา่ภาษมีลูคา่เพิม่ ภาษอีากรอืน่ และคา่ใขจ้า่ยทัง้ปวงไวแ้ลว้

ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเสนอกำหนดยนืราคาไมน่อ้ยกวา่ ๑๘๐ วัน ตัง้แตว่นัเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยนืราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งรบัผดิขอบราคาทีต่นไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามไีด้

๔.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งเสนอกำหนดเวลาดำเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ไมเ่กนิ ๔๔ วัน นับ
ถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้งหรอืจากวนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืแจง้จาก กรม ใหเ้ริม่ทำงาน

๔.๔ กอ่นเสนอราคา ผูย้ืน่ขอ้เสนอควรตรวจดรูา่งสญัญา แบบรูป และรายการละเอยีด ฯลฯ
ใหถ้ีถ่ว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิสท์ัง้หมดเสยืกอ่นทีจ่ะตกลงยืน่ขอ้เสนอตามเงือ่นไขใน 
เอกสารประกวดราคาจา้งอเิลก็ทรอนกิส์

๔.๔ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ย
อิเล็กทรอนกิส์ในวันที ่ ๔ มกราคม ๒๔๖๒ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาใหถ้อื 
ตามเวลาของระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เกณฑ์

เมือ่พน้กำหนดเวลายืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาแลว้ จะไมร่บัเอกสารการยืน่ขอ้เสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเดด็ขาด

๔.๖ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งจดัทำเอกสารสำหรบัใชใ้นการเสนอราคาในรปูแบบไฟลเ์อกสาร
ประเภท ?0 ?  ฅ ๒ (?๐ก:ลเว๒ เวอรน๓ 6ก!: ?๐โทกลป โดยผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูร้บัผดิขอบตรวจสอบความครบถว้น 
ถกูตอ้ง และขดัเจนของเอกสาร ? 0 ?  ค ๒ กอ่นทีจ่ะยนืยนัการเสนอราคา แลว้จึงสง่ขอ้มลู (บเว๒ลฝ) เพือ่เปน็การ 
เสนอราคาใหแ้กก่รม ผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส์



๔.๗ คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลกทรอนกิสจ์ะดำเนนิการตรวจสอบ 
คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอแตล่ะรายวา่ เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ตามขอ้ ๑.๖ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ คณะ 
กรรมการฯ จะตดัรายซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอราคาทีม่ผีลประโยชนร์ว่มกนันัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ

หากปรากฏตอ่คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสว์า่ ก่อนหรือในขณะที ่
มกีารพจิารณาขอ้เสนอ มผีูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดกระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมตามขอ้ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชือ่วา่มกีารกระทำอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม คณะกรรมการฯ จะตดัรายซือ่ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ออกจากการเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอ และกรม จะพจิารณาลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอดงักลา่วเปน็ผูท้ิง้งาน เว้น 
แต่ กรม จะพจิารณาเหน็วา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ มใิขเ่ปน็ผู!้เริม่ใหม้กีารกระทำดงักลา่วและไดใ้หค้วามรว่มมอืเปน็ 
ประโยชนต์อ่การพจิารณาของกรม

๔.๘ ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิตี ิ ดงันี้
(๑) ปฏบิตัติามเง่ือนไขทีร่ะบไุวใ้นเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
(๒) ราคาทีเ่สนอจะตอ้งเปน็ราคาทีร่วมภาษมีลูคา่เพิม่ และภาษอีืน่ๆ (ถา้ม)ี รวมคา่ใช้

จา่ยทัง้ปวงไวด้ว้ยแลว้ 

กำหนด
(๓) ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งลงทะเบยีนเฟอึเขา้สูก่ระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที.-! V

(๔) ผูย้นขอ้เสนอจะถอนการเสนอราคาทเสนอแลว้ไมได ้
(๔) ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งสกืษาและทำความเขา้ใจในระบบและวธิกีารเสนอราคาดว้ยวธิ ี

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรมบญัชกีลางทีแ่สดงไว้ในเว็บไซต ์ผ เ/เ/ผ .3เวโ๐(ะนโ6๓ รกบ30 .ปา 
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๔.๑ การพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี ้กรมจะพจิารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ ์ราคา

๔.๒ การพจิารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอ
กรณใีชห้ลกัเกณฑร์าคาในการพจิารณาผูข้นะการยืน่ขอ้เสนอ กรม จะพจิารณาจาก

ราคารวมตํา่สดุเปน็หลกั
๔.๓ หากผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดมคีณุสมบตัไิม'ถกูตอ้งตามขอ้ ๒ หรอืยืน่หลกัฐานการยืน่ขอ้

เสนอไม่ถูกต้อง หรอืไมค่รบถว้นตามขอ้ ๓ หรอืยืน่ขอ้เสนอไมถ่กูตอ้งตามขอ้ ๔ แล้ว คณะกรรมการพจิารณาผล การ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะไมร่บัพจิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ เวน้แตผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนคิหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจา้งไมค่รบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีดแตกตา่งไป 
จากเงือ่นไขทีก่รมกำหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ในสว่นทีม่ใิขส่าระสำคญัและความ 
แตกตา่งนัน้ ไมม่ผีลทำใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบตอ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเปน็การผดิพลาดเลก็นอ้ย คณะกร 
รมการฯ อาจพจิารณาผอ่นปรนการดดัสทิธผิูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้

๔.๔ กรมสงวนสทิธึไ๋มพ่จิารณาขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอโดยไมม่กีารผอ่นผนัในกรณดีงัตอ่
ไปนี้

(๑) ไม'ปรากฏซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ในบญัชรีายซือ่ผูร้บัเอกสารประกวดราคา 
อเิลก็ทรอนกิสท์างระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืบญัชรีายซือ่ผูซ้ือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์



ทำงระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ของกรม
(๒) ไมก่รอกซือ่ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งดว้ย

อเิล็กทรอนกิส์
(๓) เสนอรายละเอยีดแตกตา่งไปจากเงือ่นไขทีก่ำหนดใบเอกสารประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิสท์ีเ่ปน็สาระสำคญั หรอืมผีลทำใหเ้กดิความไดเ้ปรยีบเสยืเปรยีบแกผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่
๕.๕ ในการตดัสนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืในการทำสญัญา คณะกรรมการ 

พจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืกรม มสีทิธใิหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอขีแ้จงขอ้เทจ็จรงิเพิม่เตมิได ้กรมมีสิทธิท่ี 
จะไมรั่บข้อเสนอ ไมร่บัราคา หรอืไมท่ำสญัญา หากขอ้เทจ็จรงิตงักลา่วไมเ่หมาะสมหรอืไมถ่กูตอ้ง

๕.๖ กรมทรงไว้ซึง่สทิธิทีจ่ะไมรั่บราคาตํา่สดุ หรอืราคาหนีง่ราคาใด หรอืราคาทีเ่สนอทัง้หมด
ก็ได้ และอาจพจิารณาเลอืกจา้งในจำนวน หรอืขนาด หรอืเฉพาะรายการหนึง่รายการใด หรอือาจจะยกเลกิ การ 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสโ์ดยไมพ่จิารณาจดัจา้งเลยกไ็ด ้สดุแตจ่ะพจิารณา ทัง้นี ้ เพือ่ประโยชนข์องทางราชการเปน็ 
สำคญั และใหถ้อืวา่การตดัสนิของกรมเปน็เดด็ขาดผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ใขจ้า่ย หรอืคา่เสยืหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง 
กรมจะพจิารณายกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ละลงโทษผูย้ืน่ขอ้เสนอเปน็ผูท้ิง้งานไมว่า่จะเปน็ผูย้ืน่ขอ้ 
เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกหรอืไมก่ต็าม หากมเีหตทุีเ่ชือ่ถอืไดว้า่ยืน่ขอ้เสนอกระทำการโดยไมส่จุรติ เซ่น การเสนอ 
เอกสารอนัเปน็เทจ็ หรอืใชซ้ือ่บคุคลธรรมดา หรอืนติบิคุคลอืน่มาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายทีเ่สนอราคาตํา่สดุ เสนอราคาตํา่จนคาดหมายไดว้า่ไมอ่าจดำเนนิ 
งานตามเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสไ์ด ้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสห์รอืกรม 
จะใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอนัน้ขีแ้จงและแสดงหลกัฐานทีท่ำใหเ้ชือ่ไดว้า่ผูย้ืน่ขอ้เสนอสามารถดำเนนิงานตามเอกสารประกวด 
ราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หเ้สรจ็สมบรูณ ์หากดำขีแ้จงไมเ่ปน็ทีร่บัพงิได ้กรม มสีทิธทิีจ่ะไมร่บัขอ้เสนอหรือไมรั่บราคาของผู ้
ยืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ทัง้นีผู้ย้ืน่ขอ้เสนอตงักลา่วไมม่สีทิธเิรยีกรอ้งคา่ใชจ้า่ยหรอืคา่เสยีหายใดๆ จากกรม

๕.๗ กอ่นลงนามในสญัญา กรม อาจประกาศยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หาก
ปรากฏวา่มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีข่นะการประกวดราคาหรอืทีไ่ดร้บัการตดัเลอืกมผีลประโยชนร์ว่ม 
กัน หรือมสีว่น'โตเ้ลยืกบัผูย่ื้น'ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรม หรอืสมยอมกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
รายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา 

๖. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผูช้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ะตอ้งทำสญัญาจา้งตามแบบสญัญา ตังระบุในข้อ 

๑.๓ หรอืทำขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืกบักรม ภายใน ๗ วัน นบัถดัจากวนัทีไ่ดรั้บแจง้ และจะตอ้งวางหลกัประกนัสญัญา 
เปน็จำนวนเงนิเทา่กบัรอ้ยละ ๕ (หา้) ของราคาคา่จา้งทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ใหก้รมยดึถอืไวใ้นขณะทำสญัญา 
โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหนึง่อยา่งใด ตังตอ่ไปนี ้

๖.๑ เงินสด
๖.๒ เชค็หรอืดราฟทท์ีธ่นาคารเซน็ลงัจา่ย ซึง่เปน็เชค็หรอืดราฟทลํงวนัทีท่ีใ่ชเ้ชค็หรอืดราฟท์

น้ัน ชำระตอ่เจา้หนา้ทีใ่นวนัทำสญัญา หรือกอ่นวันนัน้ไม่เกิน ๓ วนัทำการ
๖.๓ หนงัสอืคกประกนัของธนาคารภายในประเทศ ตามตวัอยา่งทีค่ณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเปน็หนงัสอืคํา้ประกนัอเิลก็ทรอนกิสต์ามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางกำหนด
๖.๔ หนงัสอืคํา้ประกนัของบรษิทัเงินทนุ หรอืบรษิทัเงนิทนุหลกัทรพัยท์ีไ่ดร้บัอนญุาตให้

ประกอบกจิการเงนิทนุเพือ่การพาณชิยแ์ละประกอบธรุกจิคํา้ประกนัตามประกาศของธนาคารแหง่ประเทศไทย ตาม



'รายซือ่บรษิทัเงนิทนุทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ โดยอนโุลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสอืคำประกนัของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบใุนขอ้ ๑.๔ (๒)

๖.๕ พนัธบตัรรัฐบาลไทย
หลกัประกนันีจ้ะคนืให ้โดยไมมดัอกเบีย้ภายใน ๑๔ วนันบัลดัจากวนัทีผู่ซ้นะการประกวดราคา 

อเิลก็ทรอนกิส ์ (ผูร้บัจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาจา้งแลว้ 
๗. คา่จา้งและการจา่ยเงนิ

๗.๑ (สำหรบัการจา้งทีเ่ปน็ราคาตอ่หนว่ย)
กรม จะจา่ยคา่จา้งตอ่หนว่ยของงานแตล่ะรายการทีไ่ดท้ำสำเรจ็จรงิตามราคาตอ่หนว่ยทีก่ำหนดไวในใบแจง้ปรมิาณ 
งานและราคา นอกจากในกรณตีอ่ไปนี้

(๑) เมือ่ปรมิาณงานทีท่ำเสรจ็จรงิในสว่นที๓่ นกวา่รอ้ยละ ๑๒๔ (หนึง่รอ้ยยีส่บิหา้) แต่ไม่เกิน 
รอ้ยละ ๑๔๐ (หนึง่รอ้ยหา้สบิ) ของปรมิาณงานทีก่ำหนดไวในสญัญาหรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา จะจา่ยใหใ้น 
อตัรารอ้ยละ ๙๐ (เกา้สบิ) ของราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา

(๒) เมือ่ปรมิาณงานทีท่ำเสรจ็จรงิในสว่นทีเ่กนิกวา่รอ้ยละ ๑๔๐ (หนึง่รอ้ยหา้สบิ) ของปรมิาณ 
งาบทีก่ำหนดไวใ้นสญัญาหรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา จะจา่ยใหใ้นอตัรารอ้ยละ ๘๓ (แปดสบิสาม) ของราคาตอ่ 
หนว่ยตามสญัญา

(๓) เมือ่ปรมิาณงานทีท่ำเสรจ็จรงินอ้ยกวา่รอ้ยละ ๗๔ (เจด็สบิหา้) ของปรมิาณงาบทีก่ำหนด ไว้ 
ในสญัญาหรอืใบแจง้ปรมิาณงานและราคา จะจา่ยใหต้ามราคาตอ่หนว่ยในสญัญา และจะจา่ยเพิม่ซดเชยเปน็คา่ 
๐ห6โ[า68ฟ และ ๓ ๐เวเ(เ̂ ลปเวท สำหรบังานรายการนัน้ ในอตัรารอ้ยละ ๑๗ (สบิเจด็) ของผลตา่งระหวา่งปรมิาณงาน 
ทัง้หมดของงานรายการนัน้ตามสญัญาโดยประมาณ กบัปรมิาณงานทีท่ำเสรจ็จรงิคณูดว้ยราคาตอ่หนว่ยตามสญัญา 
ทัง้นี ้การจา่ยเงนิเพิม่ซดเชยเปน็คา่ ๐ห6โเา6ลส่ และ ๓ ๐(ว!(เ28ซ0ท ดงักลา่ว ผูว้า่จา้งจะจา่ยใหแ้กผู่ร้บัจา้งในงวด 
สดุทา้ยของการจา่ยเงนิคา่งานตามสญัญา

(๔) กรม จะจา่ยเงนิทีเ่พิม่ขึน้ตาม (๑) และ (๒) ดงักลา่วขา้งตน้ ในงวดสดุทา้ยของการจา่ยเงนิ 
หรอืกอ่นงวดสดุทา้ยของการจา่ยเงนิ ตามทีก่รม จะพจิารณาตามทีเ่หน็สมควร เวน้แตก่รณทีีก่รม พจิารณาเหน็วา่ 
ปรมิาณงานทีท่ำเสรจ็จรงิดงักลา่ว มไิดม้สีว่นเกีย่วขอ้งกบังานอืน่ทีเ่หลอื อกีทัง้งานทีเ่หลอือยูก่ม็ไิดม้ผีลกระทบตอ่การ 
จา่ยเงนิคา่งานทีแ่ลว้เสรจ็จรงิในงวดดงักลา่ว ทัง้นีก้รม อาจจา่ยเงนิทีเ่พิม่ขึน้ใหแ้กผู่ร้บัจา้งพรอ้มกบัการจา่ยเงนิคา่งาน 
งวดน้ัน  ๆ และการพจิารณาวา่งานใดอยใูนหลกัเกณฑด์งักลา่วหรอืไม ่ เปน็ดลุพนิจิโดยเดด็ขาดของกรม

กรม จะจา่ยเงนิคา่จา้งใหแ้กผู่ร้บัจา้งเปน็รายเดอืนตามเนือ้งานทีท่ำเสรจ็จรงิเมือ่กรม หรอืเจา้ 
หนา้ทีข่องกรม ไดท้ำการตรวจสอบผลงานทีท่ำเสรจ็แลว้ และปรากฏวา่เปน็ทีพ่อใจตรงตามขอ้กำหนดแหง่สญัญาทกุ 
ประการกรม จะออกหนงัสอืรับรองการรับมอบงานนัน้ใหไ้วแ้กผู่รั้บจา้ง

การจา่ยเงนิงวดสดุทา้ยจะจา่ยใหเ้มือ่งานทัง้หมดตามสญัญาไดแ้ลว้เสรจ็ทกุประการ 
๗.๒ (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม)
กรม จะจา่ยคา่จา้งซึง่ไดร้วมภาษมีลูคา่เพิม่ ตลอดจนภาษอีากรอืน่ ๆและคา่ใชจ้า่ยทัง้ปวงดว้ยแลว้

โดยถอืราคาเหมารวมเปน็เกณฑ ์ และกำหนดการจา่ยเงนิเปน็จำนวน .............. งวด ดงันี้
งวดที ่ ๑ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ............ ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน............. .ให้

.วันแลว้เสรจ็ภายใน



งวดที ่ ๒ เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ.............ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิาน............. .ให้
แลว้เสรจ็ภายใน.............. วัน

.................................... ฯลฯ..................................
งวดสดุทา้ย เปน็จำนวนเงนิในอตัรารอ้ยละ........... ของคา่จา้ง เมือ่ผูร้บัจา้งไดป้ฏบิตังิานทัง้หมด

ใหแ้ลว้เสรจ็เรยีบรอ้ยตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัสอื รวมทัง้ทำสถานทีก่อ่สรา้งใหส้ะอาดเรยีบรอ้ย 
๘. อัตราค่าปรับ

คา่ปรบัตามสญัญาจา้งแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ี ้หรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็ 
หนงัสอืจะกำหนด ดงันี้

646^ 8/4/  V 0 6ป้ 4/ เ /  ห , * /  ! * )  V •^*ส์ 0 ^ 1  . *1 ^  - *1 *1 V ^  -๘.๑ กรณทผรูบัจางนางานทรบจา้งณจางชว่งเหผอูนทาอกทอดหนงเดยเมเดรบอนญุาต
จากกรม จะกำหนดคา่ปรบัสำหรบัการฝา่ฝน่ตงักลา่วเปน็จำนวนรอ้ยละ๑๐.๐๐ (สิบ) ของวงเงนิของงานจา้งชว่งนัน้

๘.๒ กรณทีีผู่ร้บัจา้งปฏบิตัผิดิสญัญาจา้งกอ่สรา้ง นอกเหนอืจากขอ้ ๘.๑ จะกำหนดคา่ปรบั
เปน็รายวนัเปน็จำนวนเงนิตายตวัในอตัรารอ้ยละ๐.๒๕ ของราคางานจา้ง 

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่องฺ
ผูฃ้นะการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่ไดท้ำสญัญาจา้ง ตามแบบตงัระบใุนขอ้ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจา้งเปน็หนงัสอื แลว้แตก่รณ ี จะตอ้งรบัประกนัความชำรดุบกพรอ่งของงานจา้งทีเ่กดิขึน้ภายในระยะเวลาไมน่อ้ย
กวา่ ..... ๑ ..... ป ี....... -......เดอืน (เปน็ไปตามเอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ ข้อ ๑.๑๐
รายการงานและเงือ่นไขทีผู่ร้ชัจา้งตอ้งรบัผดิชอบในความชำรดุบกพรอ่ง หรอืความเสยีหายภายในกำหนดเวลา) นับ
ถดัจากวนัทีก่รม ไดร้บัมอบงาน โดยตอ้งรบีจดัการซอ่มแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดด้ตีงัเดมิภายใน ๑๕ วัน นบัถดัจาก
วันทีไ่ดร้บัแจง้ความชำรดุบกพรอ่ง

๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผูย้ืน่ขอ้เสนอมสีทิธเิสนอขอรชัเงินลว่งหนา้ ในอตัราไมเ่กนิรอ้ยละ ๑๕ (สบิหา้) ของราคาคา่จา้ง 

ท้ังหมด แตท่ัง้นีจ้ะตอ้งสง่มอบหลกัประกนัเงินลว่งหนา้ เปน็พนัธบตัรรัฐบาลไทย หรอืหนงัสอืคํา้ประกนัหรอืหนงัสอืคํา้ 
ประกนัอเิลก็ทรอนกิสข์องธนาคารในประเทศตามแบบตงัระบใุนขอ้ ๑.๔ (๓) ใหแ้กก่รมกอ่นการรบัชำระเงนิลว่งหนา้ 
น้ัน

๑๑. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจา่ยเงนิใหแ้กผู่ร้ชัจา้งแตล่ะงวด ผูว้า่จา้งจะหกัเงนิจำนวนรอ้ยละ ๑๐ ของเงนิทีต่อ้งจา่ย 

ในงวดนัน้ เพือ่เปน็ประกนัผลงาน ในกรณทีีเ่งินประกนัผลงาบจะตอ้งถกูหกัไวท้ัง้สนิไมต่ํา่กวา่ ๖ เดอืน (สำหรับสญัญา
ทีเ่ปน็ราคาตอ่หนว่ย) หรอืจำนวน..................บาท (สำหรบัสญัญาทีเ่ปน็ราคาเหมารวม) ผูร้ชัจา้งมสีทิธทิีจ่ะขอเงนิ
ประกนัผลงานคนื โดยผูร้บัจา้งจะตอ้งวางหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคาร ซึง่ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว ้
ตอ่กรมเพือ่เปน็หลกัประกนัแทนกไ็ด้

ผูว้า่จา้งจะคนืเงนิประกนัผลงาน และ/หรอืหนงัสอืคํา้ประกนัของธนาคารตงักลา่ว ตามวรรค 
หนีง่ใหแ้กผู่ร้ชัจา้งพรอ้มกบัการจา่ยเงนิคา่จา้งงวดสดุทา้ย

๑๒. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงนิคา่จา้งสำหรบังานจา้งครัง้นีไ้ดม้าจากเงนิงบประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒/เงนิ ถ ู้

จาก -...... /เงนิชว่ยเหลอื.......... -.........................
การลงนามในสญัญาจะกระทำไดต้อ่เมือ่ กรมไดร้บัอนมุต้เิงนิคา่กอ่สรา้งจากเงนิงบ



'ประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๔๖๒/เงนิก ูจ้าก............ -............. /เงนิ'ชว่ยเหลอื............ -.............. แลว้เทา่นัน้
๑๒.๒ เมือ่กรมไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้ง และไดต้กลงจา้ง ตามการ 

ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ถา้ผูร้บัจา้งจะตอ้งสัง่หรอืนำสิง่ของมาเพือ่งานจา้งดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศ 
และของนัน้ตอ้งนำเขา้มาโดยทางเรอืในเสน้ทางทีม่เีรอืไทยเดนิอยู ่ และสามารถใหบ้รกิารรบัขนไดต้ามทีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่เปน็ผูร้บัจา้งจะตอ้งปฏบิต้ตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิกา 
รพาณซิย'นาวี ดงันี้

(๑) แจง้การสัง่หรอืนำสิง่ของดงักลา่วเขา้มาจากตา่งประเทศตอ่กรมเจา้ทา่ ภายใน ๗ 
วัน นบัตัง้แตว่นัทีผู่ร้บัจา้งสัง่หรอืซือ้ของจากตา่งประเทศ เวน้แตเ่ปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่ได้

(๒) จดัการใหส้ิง่ของดงักลา่วบรรทกุโดยเรอืไทย หรอืเรอืทีม่สีทิธเิขน่เดยีวกบัเรอืไทย 
จากตา่งประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แตจ่ะไดร้บัอนญุาตจากกรมเจา้ทา่ ใหบ้รรทกุสิง่ของนัน้ โดยเรืออืน่ทีม่ใิชเ่รือ 
ไทย ซึง่จะตอ้งไดร้บัอนญุาตเซน่นัน้กอ่นบรรทกุของลงเรอือืน่ หรอืเปน็ของทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทกุโดยเรอือืน่

(๓) ในกรณทีีไ่มป่ฏบิตัติาม (๑) หรือ (๒) ผูร้บัจา้งจะตอ้งรชัผดิตามกฎหมายวา่ดว้ย
การสง่เสรมิการพาณชิยนาวี

๑๒.๓ ผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่กรมไดค้ดัเลอืกแลว้ ไมไ่ปทำสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้งเปน็หนงัสอืภายใน 
เวลาทีก่ำหนดดงัระบไุว้ในขอ้ ๗ กรมจะรบิหลกัประกนัการยืน่ขอ้เสนอ หรอืเรยีกรอ้งจากผูอ้อกหนงัสอืคํา้ประกนั การ 
ย่ืนข้อเสนอทนัท ี และอาจพจิารณาเรยีกรอ้งใหข้ดใชค้วามเสยืหายอืน่ (ถา้ม)ี รวมทัง้จะพจิารณาใหเ้ปน็ผูท้ิง้งาน ตาม 
ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั

๑๒.๔ กรมสงวนสทิธ้ีท'ีจะแล้ไขเพิม่เติมเง่ือนไข หรอืขอ้กำหนดในแบบสญัญาหรอืขอ้ตกลงจา้ง 
เปน็หนงัสอืใหเ้ปน็ไปตามความเหน็ของสำนกังานอยัการสงูสดุ (ถา้ม)ี

๑๒.๔ ในกรณทีีเ่อกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสน์ีม้คีวามขดัหรอืแยง้กนั 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งปฏบิต้ตามคำวนิจิฉยัของกรม คำวนิจิฉยัดงักลา่วใหถ้อืเปน็ทีส่ดุ และผูย้ืน่ขอ้เสนอไมม่สีทิธเิรียก 
รอ้งคา่ใชจ้า่ยใดๆ เพิม่เตมิ

๑๒.๖ กรม อาจประกาศยกเลกิการจดัจา้งในกรณตีอ่ไปนีใ้ด ้โดยท'ีผูย้ืน่ขอ้เสนอจะเรยีกรอ้งคา่ 
เสยืหายใดๆ จากกรมไมได้

(๑) กรมไมไ่ดรั้บการจดัสรรเงนิทีจ่ะใชใ้นการจดัจา้งหรือไดรั้บจดัสรรแตไมเ่พยีงพอที่
จะทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไป

(๒) มกีารกระทำทีเ่ขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอทีข่นะการจดัจา้งหรอืทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกม ี
ผลประโยซนํร่วมกัน หรอืมสีว่นไดเ้สยิกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืขดัขวางการแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมหรอืสมยอมกนั 
กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ หรอืเจา้หนา้ทีใ่นการเสนอราคา หรอืสอ่วา่กระทำการทจุรติอืน่ใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจดัจา้งครัง้นีต้อ่ไปอาจกอ่ใหเ้กดิความเสยืหายแกก่รม หรอืกระทบตอ่
ประโยชนส์าธารณะ

(๔) กรณอีืน่ในทำนองเดยีวกบั (๑) (๒) หรือ (๓) ตามทีก่ำหนดในกฎกระทรวงซึง่ออก 
ตามความในกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

๑๓. การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้ง



กๆ๗ รบั ฅ คาค า่*านกอ่สรัๆ ฒาเฬตูร'การปรบัราคาต*ั!ระบุในข้อ พ.๕ จะนำม1า1ใช้Iนก1รณท่ีี ค*ั 
งานกอ่สรา้งถคถงหรอืเพิม่1ข้ึน โคยริธีการตอ่'โป'นี้

ตามเง่ือนไข ฑสกัเกณฑ ์ สตูรแถะวิอกีำนวณหใีขกับัสญัญาแบบปรับรากๆไดต้ามมตกิณะรฐัมนตร ี
เมือ่วันท่ี ๒๒ สงิหาคม ๒๕๓๒ เรือ่ง การพจิารณๆชว่ฒฑถอืผูป้ระกอบอาชพี*านกอ่ศรา้1๒ตามหนฬัอืสำนกัเถขาธกิาร 
ฅณฆ1รัฐมนตรี ท่ี นร ๗ฆ๐น!/ ,ว พน)ฝ ถ.งวันท่ี ๒๕ สงิ1ตากม ๒๕๓๒

สตูรการปรับรากๆ (สตูรคา่ 10 จะตอ้*กพีท่ ีร่ะตบั1ท่ีตำหนคไว้ในวันแลว้เสร็จตามทีก่ำหนดไว้ใน 
สญัญา หรอืภายในระยะเวถๆทีก่รมไตข้ผายออกไป โคยจะใชส้ตูรของท างราชการทไีตร้ะบไุนขอ้ พ.๕ 

๑๔. มาตรฐาน!!เมอืชา่ง
เมือ่กรมไดต้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตามประกาศนี ้

แล้ว ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏบิตังิานกอ่สรา้งตงักลา่ว ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมแืละใขผู้ผ้า่นการทดสอบ 
มาตรฐาน!!เมอืชา่งหรอืผูผ้า่นการทดสอบมาตราฐานตมิอืชา่งจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบตมิอื 
แรงงาน หรอืสถาบนัของทางราชการอืน่ หรอืสถาบนัเอกชนทีท่างราชการรบัรอง หรอืผูม้วืฒุบิตัรระดบั ปวซ. ปวส. 
และปวท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนัการสกืษาที ่ ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการไดใ้นอตัราไมต่ํา่กวา่รอ้ยละ ๑๐ ของ 
แตล่ะ สาขาชา่งแตจ่ะตอ้งมจีำนวนชา่งอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ตังต่อไปนี ้

๑๔.๑ ชา่งกอ่สรา้ง ระดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู 
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหวา่งระยะเวลาการกอ่สรา้ง ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งตอ้งปฏบิตั ิ
ตามหลกัเกณฑท์ีก่ฎหมายและระเบยีบไดก้ำหนดไวโ้ดยเครง่ครดั

๑๖.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กรม สามารถนำผลการปฏบิตังิานแลว้เสรจ็ตามสญัญาของผูย้ืน่ขอ้เสนอทัโ่ดร้บัการตดัเลอืกให ้

เปน็ผูร้บัจา้งเพือ่นำมาประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการ
ทัง้นี ้หากผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกไมผ่า่นเกณฑท์ีก่ำหนดจะถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอื 

ทำสญัญากบักรม ไว้ชัว่คราว

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงหนองคาย 
๒๕ ธนัวาคม ๒๕๖๑

หมายเหต ุ ๑. กรณกีารประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งทีม่วีงเงนิงบประมาณตัง้แต ่ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึน้ไปผูย่ื้นขอ้เสนอ 
ตอ้งเปน็นติบิคุคลตามกฏหมาย

๒. เอกสารแบบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอ สามารถดาวนโ้หลด 
ได้ท่ี ผ 6 ช 511:6 ะ ห/ผห/.0๒(า.3๐.1:1า ของกรมทางหลวง ตงันี้

- แนวทางการพจิารณาขยายอายสุญัญาหรอืการงดหรอืลดคา่ปรบังานจา้งเหมาของกรมทางหลวง 
(สิงหาคม ๒๕๖๑)



รายละเอียดเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างๆ ข้อ ๑ .๑ ๑  
รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

เลขท [ะ คค.๐๖๐๒๓/พ .๕ว๑/  / ๒๕๖๒ ลงวันท.....................................
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก '

ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุมท่ี ๐ ๑ ๐ ๑  ตอน หนองคาย-ปากสวย 
ระหว่าง กม.๑ +๘๘๒ไ- กม.๒+๒๒๕ ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๖๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖๒'เมตร)

๑. รายละเอียดของงาน ดังนี้

ลำดับที่ รายการ ปรมิาณงาน หน่วย
๑ งานราวสแตนเลสกันตก ' ๓๖๒ ' เมตร '
๒ โลโก้กรมทางหลวงสแตนเลสสืทองกัดกรดลงลายเส้นสิน้ําตาล พร้อมติดต้ัง ' ๔๘ / ขุด

๒. ภายในระหว่าง กม. ที่แสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมืสิทธี้ที่จะกำหนดให้ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก 
ในตอนใด กว้างเท่าใด หริอเว้น ตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มตอน ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร 
เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ/สัญญา นี้

๓. ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะ ดำเนินงาน (71๓6 
ร(:1า6ปน1.6) ให้เป็นที่พอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่จะต้อง ใช้ในการทำงาน หลักต่าง  ๆให้แล้วเสร็จ 
โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการ การทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณา 
ก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างและให้ถือแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ถัามืได้เสนอแผนงานหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตาม 
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้า เกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ 
ตามคำส่ังของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาซี่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธี้ที่จะ 
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมืลิทธี้จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของ ผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าว 
ข้างต้นไม,เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

๔. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราขการแก,ประชาชนผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป๋ายแสดง รายละเอียดเกี่ยวกับ 
^ กรก่อสร้าง ณ บริเวณที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย ๒ จุด คือ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด ของโครงการก่อสร้าง ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ 

ในการติดตั้งแผ่นป๋ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งตาม 
หนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีที่นร.๐๕๐๔/ว .๒๗ ลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๑ โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้.-

๔.๑ ซื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตราเครื่องหมาย ของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ

๔.๒ ประเภทชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
๔.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
๔.๔ ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ระยะเวลาการก่อสร้าง 
๔.๕ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงาน หรือโครงการ 
๔.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง
๔.๗ ซื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๔.๘ ซื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษา ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๔.๙ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาชน

๕.ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล ่มท ี่๑  และ เล ่มท ี่๒
๖. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ 85-๑๐๒, 85-๑๐๓, 85-๑๐๔, 

85-๑๐๕ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงานจนกว่างานจะแล้วเสร็จ สมบูรณ์ตามสัญญา

0 ณ แ์ * ?
(นายชดีข'้ย ศรดิามา)

ผูอ้านวยการแขวงทางหลวง รกัษาราขการแทน 
ผ้อำนวยการแขวงทางหลางหนคงคา?!



๗. ใน ระห ว'างการดำเน นิ งาน ก'อส รา้ง ผ ูร้ บั จ า้งจะต อ้งจดั ให ก้ารจราจรผ 'าน ได โ้ด ยส ะด วกและป ลอด ภ ยั 
โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการฯ และไต้ติดต้ังฟ้าย เคร่ืองหมายตลอดจน จัดให้มีคนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแดงสัญญาณ 
จราจรในเวลากลางคนื ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนกังานคณะกรรมการฟอ้งกนัอบุตัเิหตแุหง่ชาต ิ ประกาศ 
เจา้พนกังานจราจรที๑่/ ๒๕๔๗ เรือ่งการขดุหลมุงานปลกูฟก้ หรือวางสงิของเกะกะไว้ในสาธารณะ ผูร้บัจา้งจะตอ้งรบัผดิชอบความ 
เสยีหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตาม ให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี

๘. (ใช้เฉพาะกรณงีานผิวทางท่ีมีส่วนผสมของยางพาราเท่าน้ัน) ผู้รับจ้างจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ท่ีมี'วัตถุดิบ 
จากน้ีายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราท่ีซ้ือน้ํายางพาราสดจากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

๘.๑ ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือ 
รับรองจากการยางแหง่ประเทศไทย

๘.๒ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๘.๑ ทีร่ะบปุริมาณนํา้ยางสด และวันทีมี่การขายให ้
แก่บริษทัผู้แปรรูปยางพารา

๘.๓ ต้องมหีลกัฐานเปน็ใบเสร็จรับเงินจากบริษทัผูแ้ปรรูปยางพารา ตามข้อ ๘.๒ ท่ีระบปุริมาณ นีา้ยางข้นและวันทีมี่ 
( ^ ไารขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสพิลต์ผสมยางพารา

๙. (ใช้เฉพาะงานบำรุงทางแบบ แอ* /ฟเX ๒ - ?1ลออ โ?ออุ/อแก?) ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบและรับรองความ 
ปลอดภัยของชุดเคร่ืองจักรดังกล่าว จากผู้ทดสอบและตรวจสอบท่ีไต้รับการข้ึนทะเบียนไว้กับกรมธุรกิจพลังงาน ก่อนเร่ิมดำเนินการก่อสร้าง

(นายชิดขัย ศรีดามา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง


