
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ 
ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ ตอนควบคุมท่ี ๐๑๐๐ ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.๓+๕๓๖ 

-๕+๕๑๐ IX ระยะทางดำเนินการ ๑.๙๗๔ กม. ปริมาณงาน ๒๘,๖๒๘ ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวฬปเกฐ)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงหนองคาย มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้าง 
เหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐ ๑๐ ๐  
ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.๓+๕๓๖ -๕-+-๕๑๐ 17. ระยะทางดำเนินการ ๑.๙๗๔ กม. ปริมาณ 
งาน ๒๘,๖๒๘ ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐  วัน ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0๒11า5) ราคากลางของ 
งานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน ๙,๘๒๖,๙๔๙.๖๑ บาท (เก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันเก้า 
ร้อยสิสิบเก้าบาทหกสิบเอ็ดสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี ้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซึ่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม,เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม'ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีดำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา ไว้กับกรม



4'บัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้ 
กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑ . ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม ่น ้อยกว่า............. -..............บาท (.......................... -.......................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วย
งานของรัฐหรือหน่วยงานเอกซนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังบี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน 
คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผล 
งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตในกรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีข้อ 
ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายสักษณีอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอไต้

ทั้งบี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (6๒๐1:๓๗๐ 
6๐761โก๓ 6กX ?โ๐๐น!'6 ๓ 6 ท!: ะ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (6๒๐11๐ทเ๐ 6๐ 7 6 ๓ ๓ 6 ก!: เ1,(•๐๐น!-6 ๓ 6ท!:: 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่าย 
เงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑ ๖ . ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไต ้
รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ ท ๕ งานบำรุงทางแบบ แ 0 7  ^11X6อ เผ -  ?แ^66  
& 60เ7:นผ6 และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการดัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใข้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต ้
ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากขุมนุมสห 
กรณีฯ โดย

(๑๗.๑) ต้องเป็นขุมนุมสหกรณีที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ 
ยางภาครัฐ และมีหนังลือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย



(๑๗.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑๗.๑ ที่ระบุปริมาณนํ้ายาง 
สดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๗.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑๗.๒ ที,ระบุ 
ปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก,บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที ่
๑ ๑  มกราคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๑ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ ถึงวันท่ี 
๑๐  มกราคม ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวับเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ผ ผ ผ .๐๒!า.ฐ๐.ปา หรือ ผพ ผ.ป๐!า.ฐ๐.ปา:๘๘/ป ๐!าก๐เาฐผาล! 
หรือ ผ\7ท/.ฐเวโ๐๐นโ6 ๓ 6 เาปฐ๐.1:1า หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๒๔๒๒๖๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 
แขวงทางหลวงหนองคาย ผ่านทางอีเมล์ ๐!๐เา0351@๐)๐เา.30.1เา หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ 
๔ มกราคม ๒๕๖๒ โดย แขวงทางหลวงหนองคาย จะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ พ ผ ผ .๐๒!า.ฐ๐.■ ปา 
หรือ ผพ'ผ.๐!๐1-ไ.3๐:ปา:8ร /๐!๐เาท๐กฐผาล! และ V\/ผผ-3|วโ๐๐นโอ๓ อกปฐซ-ปา ในวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ 

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เว๒๐1!กฐ) นี ้
/  ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 

ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประกาศ ณ วันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรืยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑  และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ 6-6? ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ 

I.๐!๐!า.ฐซโปา ดังนี้

(นายชิดชัย ศรีดามา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราชการแทน 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑  และเล่มที่ ๒
(๒) รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑
(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง



(๕) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
(๗) คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(๘) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(๙) ข้อกำหนดพิเศษ
(๑๐) ร™ ผอ^0 อญ\พเแธ



V เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวฬปเแฐ)
เลขที่ 5 คค ๐๖๐๒๓/พ.๕.๑/ ๒๑/ ๒๕๖๒

การจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข1111!111 11.1I 11.โ! ' ,. ' .11!๒๓๓ ตอนควบคุมท ๐ ๑ ๐ ๐  ตอน การเคหะแห่งซาด - หนองคาย ระหว่าง กม.๓+๕๓๖ -๕+๕๑๐ 17. ระยะทาง 
ดำเนินการ ๑.๙๗๔ กม. ปริมาณงาน ๒๘,๖๒๘ ดร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐  วัน

ตามประกาศ กรมทางหลวง 
ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงหนองดาย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวด 
ราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเดิมนำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 
๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐ ๑ ๐ ๐  ตอน การเคหะแห่งชาติ - หนองคาย ระหว่าง กม.๓+๕๓๖ -๕-+๕๑๐ 17. ระยะทาง 
ดำเนินการ ๑.๙๗๔ กม. ปริมาณงาน ๒๘,๖๒๘ ตร.ม. ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน ณ แขวงทางหลวงหนองคาย 
อ.เมือง จ.หนองคาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี ้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑ .๑  แบบรูปและรายการละเอียด

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑  และเล่มที่ ๒ 
(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ฉบับ

กรกฎาคม ๒๕๕๑
(๓) - ข้อกำหนดแถะมาตรฐานทํ่วไป งานติดตง'ไฟฟ้าแด งสว่างบนทา งหกวง 
(๔) ■ข้อกำหนดแถะมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจร&ถะไฟกรพริบบน

ทาง1หกวง
(๕) คู,มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง งานบูรณะและงานบำรุง 

รักษาทางหลวงแผ่นดิน มีนาคม ๒๕๖๑
(๖) ■ทู่ม ือควบคุมงานก่อสร้างสพานแก พ ่อเทถี่ยม คสถ;
(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(๘) ข้อกำหนดพิเศษ
(๙) 57^ผ07\ก0 (วก/\ผเผ6
(๑๐) แบบแปลน

แบบรูปและรายการละเอียด
แบบ....................................
แบบ....................................

ฯ ล ฯ
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือดํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา



V (๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า 
(๔) หลักประกันผลงาน 

๑.๔ สูตรการปรับราคา
๑.๖  บทนิยาม

(๑) ผู้ที่มีผลประโยฃน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม 8 0 0  (8111 0-โ 0น3กปป6ร) (ราย
ละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นการเปีดเผยเพื่อให้ผู้ประสงค์จะยื่นข้อเสนอได้รู้ข้อมูลได้เท่าเทียมกัน 
และเพื่อให้ประซาซนตรวจดูได้)

๑.๙ หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ซนะการยื่นข้อเสนอ และการพิจารณาความเหมาะสมราคา 
ตามหนังสือ ที่ กพ.๒/ ๒๐๔๒ ลงวันที่ ๑๐  สิงหาคม ๒๔๖๑

๑ .๑ ๐  รายการงานและเงื่อนไฃที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดซอบในความขำรุดบกพร่อง หรือความเสีย
หายภายในกำหนดเวลา

๑ .๑ ๑  รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน
๑.๑๒ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน
๑.๑๓ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรม

ทางหลวง (ตามหนังสือ ท่ี สท.๑.๑ / ๔๒๒๒ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๔๖๑)
๑.๑๔  ใบแนบใบเสนอราคา (ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)
๑.๑๔  แบบหนังสือมอบอำนาจ
๑ .๑ ๖  เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑.๑๗ เงื่อนไขการเสนอแผนการขนส่งเครื่องจักร 860^01เทร
๑.๑๘ เร่ือง การจ้างช่วง

๒. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศซองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย



V ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจา'ณุบกษา

๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดัง
กล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก, กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดชวางการแช่งจันอย่างเป็นธรรมในการ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา....................-.................ไว้กับกรม
บัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้ 
กับกรมบัญชีกลาง)

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า............. -............. บาท (.................. -.................. ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่ลัญญาโดยตรงกับหน่วย
งานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบ 

ถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โนเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน 
คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจกรรมร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผล 
งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า ร่วม 
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้ 
มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณีอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ 
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
([ะ๒ อบ๐ ก !อ (วิ๐V6โกกกอก!:? โ0อนโอ๓ อก!:: 6 ■ (วิ?)ของกรมบัญชกีลาง

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่ลัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (51ออ1;โ0ท!อ (วิ0^6โทกาอก1: ?โ๐อนโอ๓ อก1:: 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๒.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู,สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น



แเต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซ็่งมีมูลค่าไม'เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. 
กำหนด

๒ .๑๖ ผู้ยื่นซ้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้างซองกรมทางหลวง 
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ ท ๕ งานบำรุงทางแบบ แ 0 7  1^1X80 เผ -  
8เ^\08 880X 01เผ(วิ และไม่ซาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขใบการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๒.๑๗ (ใซ้เฉพาะกรณีงานผิวทางที่มีส่วนผสมซองยางพาราเท่าบัน) ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการ 
คัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใข้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้น 
จากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อบํ้ายางพาราสดจากชุมนุมสหกรณ์ๆ โดย

(๒.๑๗.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริม 
การใข้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๒.๑๗.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๒.๑๗.๑ ที่ระบ ุ
ปริมาณนํ้ายางสด และวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๒.๑๗.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๒.๑๗.๒ ท่ี 
ระบุปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา 

๓. หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.® ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใซ่นิติบุคคล ให้ยื่น 
สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 
ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 
ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนา 
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สำเนาใบทะเบียน 
ภาษมูลค่าเพิม (ถ้ามี) สำเนาใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท (ถ้ามี) สำเนาบัญชีรายซื่อผู้ถือหุ้น 
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ทังหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 808 ค ๒ ๐ห:รษ๒ 0๐อชกาอก1:
8๐กากล1:)



' ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ครบ
ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 
ให้ไดยผู้ยื่นข้อเสนอไม'ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑  ดังกล่าวในรูปแบบ 808 81(6 (8๐เ1ล6๒ อ(วอน๓ 6 กI 8๐โ๓ล1:) 

๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อใปน้ี
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบัตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หาก 
ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔
(๓) สำเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (ให้ใช้โนกรณี 

ที่มีการกำหนดผลงานตามข้อ ๒ .๑๑ เท่านั้น)
(๔) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการ 

วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมท้ังกำไรไว้ด้วย
(๔) สำเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................ -......................ไว้

กับกรมบัญชีกลาง พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้าง 
สาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ 808 81๒ (8๐1136๒ 0๐(ะน๓ 6 ก1: 
8๐1-๓31:)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให ้ 
โดยผู้ยื่บข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ 808 81๒ (8๐1136๒ 0๐๐น๓ 6 โา! 8๐โ๓ ล1)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิน และจะต้องกรอก 
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 
เสนอราคาในรูปแบบ 808 81๒ (8๐1136๒ 0๐(:น๓ 6 โา! 8๐โ๓ 3บํ

๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒
พร้อมจัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงครั้งเดียวและราคา 
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ท้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 
สำคัญ โดยคิดราคารวมทังสินซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม'น้อยกว่า ๑๘0  วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย 
ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๙ 0  วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง



. ๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑ ๑  มกราคม ๖๔๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ 
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟส์เอกสาร
ประเภท ?ว โ เฯเ6 (?0เ1:31ว๒ เว0(ะน๓ 6 ก* โ๐โ๓ ล*) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผูร้ับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร กอโ ค ๒ ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (บเวเ.๐30เ) เพื่อเป็นการ 
เสนอราคาให้แก1กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 
คุณสม'บ้ติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖  
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะ 
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖  (๒) 
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่บข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้น 
แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใซ่เป็นผู้!เริ่มให้มีการกระทำตังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น 
ประโยชน์ต่อการพิจารณาชองกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ตังนี้
(๑) ปฏิบ้ตตามเงื่อนไขที่ระบุไว่ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

กำหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสีกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธ ี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ ผผผ.3(วโ๐(:นโ6๓ 6ก*.2๐.*1า
๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใช้สำหรับกรณท่ีีมีวงเงินงบประมาณการจ้างก่อสร้างเกินกว่า

๔ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดตังต่อไปนี้ จำนวน ๔๙๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเก้า 
หมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ะแ
.



. ๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็ค'หรือดร'าฟทํลง'วน'ท่ี'ท่ีใข้เช็ค'หรือดร'าฟทํ
นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(ะ.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกำหนด

(ะ.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
(ะ.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให ้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ไข้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า 
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะด้องส่งด้นฉบับเอกสาร 
ตังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันที่๑ ๖  มกราคม ๒(ะ๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ ''กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใข้หนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซึ่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน 
อิเล็กทรอนิกส์ฯ ตังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอ
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซึ่อกิจกรรมร่วมค้าตังกล่าว เป็น

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซึ่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา 
ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

ทั้งนี้ ''กิจการร่วมค้าที,จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที,จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๕: วัน 
นับถัดจากวันที่กรมไค้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไค้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไค้ต่อเมื่อไค้ทำสัญญาหรือข้อตกลง 
หรือผู้ยื่นข้อเสนอไค้พันจากข้อผูกพันแล้ว

การคืบหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
๖ . หลักเกณฑ์และสิทธิใบการพิจารณา

๖ .๑  การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวมตํ่าสุดเป็นหลัก
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม1ถูกต้อง หรือไม่ครบล้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ชุะจ้างไม่ครนล้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป



.จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ 
แตกต่างนั้น ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกร 
รมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อฺเสนอรายนั้น

๖.๔ กรมสงวนสีทธี้ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อ
ไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญขีรายซื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม'กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอขี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรมมีสิทธิท่ี 
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖ .๖  กรมทรงไว้ชื่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ไต้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น 
สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิไต้ รวมท้ัง 
กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อ 
เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ 
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นด้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาตาสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม,อาจดำเนิน 
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม 
จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำซื้แจงไม,เป็นที,รับพิงได้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ 
ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 
กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา 
เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้



๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันที่ที่ใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกับของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 
รายซึ่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ตังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม'มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕: วันนับลัดจากวันที่ผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๘. ค่าจ ้างและการจ่ายเงิน

๘.๑ (สำหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)
กรม จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กำหนดไว ้

ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕: (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม'เกิน 

ร้อยละ ๑๕:๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน 
อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานที,ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ 
งานที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใบอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ 
หน่วยตามสัญญา

(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕: (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด ไว ้
ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มซดเชยเป็นค่า 
0 ^ โเา63ฟ และ ทา0เวแเ^ลปอก สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน 
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 
ทังนี้ การจ่ายเงินเพิ่มซดเชยเป็นค่า ๐^6โเา630เ และ ๓๐!ว!!.เ2ลปอก ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวด 
สุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรม จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างด้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 
หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรม จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่กรม พิจารณาเห็นว่า 
ปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงตังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงาบอื่บที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการ 
จ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดตังกล่าว ท้ังน้ีกรม อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่างาน 
งวดน้ัน  ๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม 
กรม จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริงเมื่อกรม หรือเจ้าหน้าที่ของกรม ได้ทำการ 
ตรวจสอบผลงานที่ทำเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญาทุกประการกรม จะออก 
หนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก'ผู้รับจ้าง



* การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
๘.๒ (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
กรม จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว 

โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน...............งวด ดังนี้
งวดที่ ๑  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.............ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงาน............ .ให้

แล้วเสร็จภายใน............. วัน
งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ.............ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงาน............ .ให้

แล้วเสร็จภายใน............. วัน
................................... ฯลฯ..................................

งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ............ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบ้ติงานทั้งหมด
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙ .๑  กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๐ .๐ ๐  (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏินัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙ .๑  จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๔ ของราคางานจ้าง 
๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 
ตกลงจ้างเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
ก ว ่า ..... ๒..... ป .ี...... -..... เดือน (เป็นไปตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑ .๑ ๐
รายการงานและเงื่อนไขที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา) นับ
ถัดจากวันที่กรม ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๔ วัน นับถัดจาก
วันทเ,ด้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๔ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง 

ท้ังหมด แต่ท้ังน้ีจะต้องส,งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้า 
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า 
น้ัน

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินให้แก'ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑ ๐  ของเงินที่ต้องจ่าย 

ในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสินไม'ตํ่ากว่า ๖  เดือน (สำหรับสัญญา
ที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.................. บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ 
ต่อกรมเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้



* ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรค
หนึ่งให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖'อ/เงินกู้

จาก..... -......../เงินช่วยเหลือ..........-........................
การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อ กรมได้รับอนุนัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบ

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒/เง ินกู้จาก.............-............ /เงินช่วยเหลือ..............-.............. แล้วเท่านั้น
๑๓.๒ เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบีติตามกฎหมายว่าด้วยการล่งเสริมกา 
รพาณิซยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 
วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ 
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรมได้คัดเสือกแล้วไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน 
เวลาที่กำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน การ 
ยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตาม 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๔ กรมสงวนสิทธี้ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง 
เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบํติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม'มีสิทธิเรียก 
ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๓.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนื้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่า 
เสียหายใดๆ จากกรมไม่ได้

(๑) กรมไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่
จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกม ี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน



กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑ .๕ จะนำมาใข้ในกรณีที่ ค่า 
งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไช หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑ ๐ ๙  ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า 10 จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ใน 
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๔ 

๑๔. มาตรฐาน!เมือช่าง
เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี ้

แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏินัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบ 
มาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน!เมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบ!เมือ 
แรงงาบ หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกซนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการดีก,ษาท่ี ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไมตากว่าร้อยละ ๑๐  ของ 
แต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑  คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี ้

๑๔.๑ วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร 
๑๔.๒ ช่างไม้ (ก่อสร้าง)
๑๔.๓ ช่างโยธา

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๗.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้ 
เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือ 
ทำสัญญากับกรม ไว้ชั่วคราว

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงหนองคาย 
๒๔ ธันวาคม ๒๔๖๑



. ห้มายเหตุ ๑. กรณีการประกวดราคาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ ๑,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  บาทขึ้นไปผู้ยื่นข้อเสนอ 
ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย
๒. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดไต้ที่ ผ6 เว 
51*6 ะ พ พ ผ .ฟ ๐[า.ฐ๐.■ ปา ของกรมทางหลวง ดังนี้

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑  และเล่มที่ ๒
(๒) รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๔๑
(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
(๔) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.๒๔๖๑
(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
(๗) คู่มือการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
(๘) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(๙) ข้อกำหนดพิเศษ
(๑๐) 57/พ(ว/^อ อ ผ เผ ธ
- แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

(สิงหาคม ๒๔๖๑)



V

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ข้อ ๑.๑๑ 
รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขการปฏิปัติงาน 

เลขท [ะ คค ๐๖๐๒๓/พ .๕.๑/  / ๒๕๖๒
งานจ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเดิม น่ากลับมาใข้ใหม่ 

ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน การเคหะแห่งขาติ -  หนองคาย 
ระหว่าง กม.๓-!-๕๓๖^- กม.๕+๕๑๐ 17. ระยะทางดำเนินการ ๑.๙๗๔ กม. ปริมาณงาน ๒๘,๖๒๘ ตร.ม.

, / '

๑. รายละเอียดของงาน ดังน้ี

ลำดับท่ี รายการ ปริมาณงาน หน่วย

๑ ๑,๒๗๒ 50./VI. '
๒ 45กแ417 001^007: พธ^8เผ6  00บ856 ๔ 0/1. 7แ10 

(0ผ 7 4 0  (1047) '
๑,๒๗๒ 50.1/1. /

๓ แ07 เฬเX เผ -  ?140 8^๐(0นผ0 แบบ โพ -  ?4หเผ0 ๗ 0 7  
(เพ(ะ7(1นผ0 ๓ (Iเห.4-4(1. ๔ 07 )

๒๗,๓๕๖ 50.(ห. '

๔ 7แ^^^01314ร710 7010ผ  8/ฒ น 'ั ๓๐๐ 50.เห. '
๕ 7'เ-เ̂ (̂ (\40[ว1-̂ 51“̂  พแโพ โ4เผ7 7 /๔๓๒ 50.เห. /
๖ งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้ง'ปิายในงาน 

ก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณฃ่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายช่อง 
จราจร

๑
/

5 0  ^

๗ งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งฟ้ายในงาน 
ก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณกลางทางหลวง สำหรับ ทางหลวงหลายช่อง 
จราจร

๑ 5 0  '

๘ งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้ง,ป็าย'ในงาน 
ก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณช่องจราจรขว์า สำหรับ ทางหลวง ๔ ช่อง 
จราจร

๑ 5 0  '

๒. ภายในระหว่าง กม. ท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธึ๋ที่จะกำหนดให้ทำการ ปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเดิม 
น่ากลับมาใช้ใหม่ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็น และเพิ่มตอน ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่ 
เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่ได้กำหนดไว้ในประกาศ/สัญญา นี้

๓. ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะ ดำเนินงาน 
(71๓6 ร(ะเา6ปน(อ) ให้เป็นท่ี-พอ'ใจผู้'ว่า'จ้าง'โดยแสดงถึง,ขั้นตอน'ของการทำงานและกำหนดเวลาที่'จะต้อง'ใช้ในการทำงานหลักต่าง  ๆ
ให้แล้วเสร็จโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการ การทำงานหลักต่างๆ ให้แล้ว เสร็จโดยเสนอ 
ให1'ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้างและให้ถือแผนการทำงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ถ้ามิไดัเสนอแผนงานหรือไม่ 
สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญา ข้อใดข้อหน่ึง 
หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา 
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธี้ที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมืลิทธี้จ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปได้ด้วยการที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้ สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวช้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

(นาย'5 ^ ย ศ^าขา)
ทางหลวงรักษิาราชุ,•การ11 ผู่อานวยการแขวงหางหลวงหนองคๅย



'  ๔. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประซาซน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งฟ้ายแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย ๒ จุด คือ จุดเริ่มต้นและจุดสันสุด ของโครงการก่อสร้าง 
ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฎิน้ติในการติดตั้งแผ่นฟ้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราขการตามมติ 
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๔๔๑ แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการรัฐมนตรี ท่ี นร.๐๔๐๔/ว.๒๗ ลงวันท่ี ๒๘ 
มกราคม ๒๔๔๑ โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี.-

๔.๑ ขื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตราเครื่องหมาย ของหน่วยงาน
เจ้าของโครงการ

๔.๒ ประเภทซนิดของสิ่งก่อสร้าง 
๔.๓ ปริมาณงานก่อสร้าง
๔.๔ ข่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ระยะเวลาการก่อสร้าง 
๔.๔ ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสันสุดของงาน หรือโครงการ 
๔.๖ วงเงินค่าก่อสร้าง
๔.๗ ขื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๔.๘ ขื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรืกษา ผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
๔.๙ กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประซาขน

๔. ในการก่อสร้างให้ปฏิบํติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑  และ เล่มที่ ๒ 
๖. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติดตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ [35-๑๐๒, [35-๑๐๓, 

[35-๑๐๔, 135-๑๐๔ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 
๗. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย 

โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายข่างโครงการฯ และไต้ติดตั้งฟ้าย เครื่องหมายตลอดจน จัดให้มีคนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแดง 
สัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการฟ้องกันอุบ้ติเหตุแห่งซาติ 
ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ ๑ / ๒๔๔๗ เรื่องการขุดหลุม งานปลูกฟ้ก หรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้อง 
รับผิดซอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฎินัติตาม ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้

๘. (ไข้เฉพาะกรณีงานผิวทางที่มีส่วนผสมของยางพาราเท่านั้น) ผู้รับจ้างจะต้องใข้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสมยางพาราที่มี 
วัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

๘.๑ ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมี 
หนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

๘.๒ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๘.๑ ที่ระบุปริมาณนั้ายางสด และวันที่มีการ 
ขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

๘.๓ ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๘.๒ ที่ระบุปริมาณ นํ้ายางข้นและวันที่ 
มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลดํผสมยางพารา

๙. (ไข้เฉพาะงานบำรุงทางแบบ 1301: [ฟ!X เก - 91306 [360/01เกฐ) ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบและรับรอง 
ความปลอดภัยของชุดเครื่องจักรดังกล่าว จากผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ไดัรับการขึ้นทะเบียนไว้กับกรมธุรกิจพลังงาน ก่อนเริ่ม 
ดำเนินการก่อสร้าง

(นายชิดขัย ศรีดามา)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง รักษาราซการแทน 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงหนองคาย 
ปฏิบํตราซการแทน อธิบดีกรมทางหลวง


