
 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ         งานพัสดุและสัญญา                   

ที่        -           วันที่     23   พฤศจิกายน   2561                              
เรื่อง   ขออนุมัติร่างขอบเขตของงานที่จะออกประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคา 
........................................................................................................................................................................... 

เรียน   ผอ.ขท.สระบุรี  ผ่าน รอ.ขท.(บ) สระบุรี 

ตามค าสั่งแขวงทางหลวงสระบุรี ที่ คค 06066/พ/ 104 /2561  ลงวันที่  22 พฤศจิกายน 2561    
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าร่างขอบเขตของงานที่จะออกประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   
จา้งเหมาท าการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 310  ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเข้าพระพุทธบาทสระบุรี     
ระหว่าง  กม.0+400 - กม.1+975 (เป็นช่วงๆ)   วงเงินงบประมาณตามแผนงาน  9,900,000.-บาท นั้น   

  คณะกรรมการฯ     ได้ด าเนินการจัดท าร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
งานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว   ตามแนบเอกสารมาพร้อมนี้ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

ลงชื่อ ....................................................... ประธานคณะกรรมการฯ 

      (นายธนสาร    สิทธาภา)       รอ.ขท.(ว) สระบุรี 

ลงชื่อ ....................................................... กรรมการฯ 

    (นายสัญญา  พงษ์กล้าหาญ)    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ลงชื่อ .................. ..................................... กรรมการฯ 

     (นายวีระเทพ   ทองมี)   ชม.ขท.พระพุทธบาท 

 
 

      เห็นชอบตามเสนอ 
        

    
      …………………………………… 

              (นายนรภัทร  ตรีศิริโชติ) 
                   ผอ.ขท.สระบุรี 
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ร่างฉบับท่ี 1 

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) 
โครงการ/งาน 
                 จา้งเหมาท าการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์  ทางหลวงหมายเลข 310  ตอนควบคุม 0100  ตอนทางเข้า 
พระพุทธบาทสระบุรี    ระหว่าง  กม.0+400 - กม.1+975 (เป็นช่วงๆ)    
วงเงินงบประมาณ  9,900,000.-บาท (เงินเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
โดยจะด าเนินการหาตวัผู้รับจ้างด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

1. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน                     
 
ล าดับ 

รายการ 
ปริมาณงาน 

ที่ (หน่วย) 

1 
งานขุดบริเวณดินอ่อน  (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION 
(EXCAVATION ONLY) 

80.00 ลบ.ม. 

2 งานวัสดุคัดเลือก ก (SELECTED  MATERIAL  A) 30.00 ลบ.ม. 
3 งานรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 25.00 ลบ.ม. 
4 งานพ้ืนทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE  TYPE BASE) 25.00 ลบ.ม. 
5 งานขูดไส(Milling)ผิวทางเดิมลึก 10 ซม.(น ามาเก็บไว้ที่ต่างระดับแพะโคก) 11,960.00 ตร.ม. 

6 
งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในท่ี ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.(PAVEMENT  IN - PLACE  
RECYCLING) (ชั้นพื้นทางหินคลุก) 

11,960.00 ตร.ม. 

7 
งานลาดแอสฟัลทต์ไพร์มโค้ต (PRIME  COAT) (พ้ืนทางดินซีเมนต์หรือหินคลุก
ซีเมนต์) กรณีใช้ยาง EAP 

11,960.00 ตร.ม. 

8 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK  COAT) 11,960.00 ตร.ม. 

9 
งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE  
BINDER  COURSE) 

11,960.00 ตร.ม. 

10 งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING  COURSE 5 CM.THICK 11,960.00 ตร.ม. 
11 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 567.00 ตร.ม. 

12 
งานติดตั้งป้ายในงานก่อสร้าง/บูรณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย  ส าหรับทางหลวง 2 
ช่องจราจร 

1.00 ชุด 

    

2. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ   
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย 
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือท าสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว  

เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 
 

/2.คุณสมบัติ... 
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๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน 

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผจูัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผมูีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วันประกาศ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระท าการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น 
ขอเสนอไดมีค าสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

๒.๑๐ ผูยื่นข้อเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง   
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานบ ารุงทางประเภทท่ี 6 งานบูรณะทางแบบ PAVEMENT   
IN -  PLACE  RECYCLING  กับกรมทางหลวง  และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมานั้น 

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 
........-........บาท(.........-................)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ  หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือ 

                        ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า”  ส่วนคุณสมบัติด้าน
ผลงานก่อสร้าง   กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้   ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้า
ประกวดราคาได้  หมายความว่า   สามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                     (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย  
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่าง
ผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร  ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้
ร่วมค้าหลักรายเดียว  เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้า ที่ยื่นเสนอในการประกวดราคาได้ 

(3) ส าหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้า ให้ใช้บังคับถึงการ 
คัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง  เช่า  หรืองานบริการ  หรือ งานจ้างที่ปรึกษา  
หรืองานจ้างออกแบบ  หรือควบคุมงานก่อสร้าง   โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์    

  ๒.๑๒ ผยูื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๒.๑๓ ผยูื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคสูัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 
ดวยอิเล็กทรอนิกส Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 

/๒.๑๔ ผยูื่นขอเสนอ... 
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๒.๑๔ ผยูื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
ไมถูกตองครบถวนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๒.๑๕ ผยูื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคสูัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน 
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3. วงเงินในการจัดจ้าง 
    -วงเงินงบประมาณ  9,900,000.-บาท     (เงินเก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) 
    -ราคากลาง     9,899,762.01  บาท  (เงินเก้าล้านแปดแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบสองบาทหนึ่งสตางค์) 
4. ระยะเวลาด าเนินการ และการส่งมอบงาน 
    ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน    90   วัน    นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา และหลักประกันการเสนอราคา 
     5.1  ค่าเอกสารประกวดราคา    1,000.-บาท   (เงินหนึ่งพันบาทถ้วน) 

     ๕.2  หลักประกันการเสนอราคา 
 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา ทางระบบซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เล็ กทรอนิ กส์  โดยใช้ หลั กประกั นอย่ างหนึ่ งอย่ างใด ดั งต่ อไปนี้  จ านวน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท   
(..........................................................................................................................) 
 -  หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกัน  
 -  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม   โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3  วันท าการของธนาคาร 
 -  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
        กรณีท่ีผู้เสนอราคาน าเช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย    มาวางเป็นหลักประกัน          
การเสนอราคา       ผู้เสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้ส่วนราชการตรวจสอบความถูกต้องในวันที่
............................................ระหว่างเวลา..............................น.   ถึง ..............................น 

6. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เมื่อกรมได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลง
ว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว     ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการ
ก าหนดมาตรฐาน   และทดสอบฝีมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอ่ืนหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง** หรือ  
ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.  ปวส.และ ปวท. หรือเทียบเทา่จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้**  ในอัตรา
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  -10-   ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจ านวนช่างอย่างน้อย  ๑  คน   ในแต่ละสาขาช่าง   ดังต่อไปนี้ 
 6.๑   ………………………………………………………………………………………. 
 6.๒  ……………………...………………………………………………………………… 
 6.3  ……………………...………………………………………………………………… 
 
7. การซื้อเอกสาร/การยื่นเอกสารเสนอราคา 
     ให้กระท าผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น  
 
 
 

/8. งานตามรายละเอียด... 

                  - 
       วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร (ภย.) 
 
 

ปวส.สาขาช่างก่อสร้าง      

                 495,000.- 
               เงินสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน 
 



 
- 4 - 

 

8. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้ 

                   8.1  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.......................แล้ว 
                8.2 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

              “อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  มีผลใช้บังคับ  และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2562  จากส านักงบประมาณแล้ว  ส าหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได้ 

9. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลด
ค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง  (สิงหาคม  2561) 

10. สถานทีต่ิดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
            ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน
นี้เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)   ส่งไปที่  ส านักงานแขวงทางหลวงสระบุรี  ถนนพหลโยธิน  
ต าบลปากเพรียว อ าเภอเมือง จังหวัดสระบุรี   18000  หรือ เว็บไซด์ของกรมทางหลวง ที่  http:// www. doh.go.th     
และ   Email address doh0930@doh.go.th   โดยระบุชื่อ  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ เพ่ือที่จะน า
ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุงร่างขอบเขตของงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้นต่อไป      (ส าหรับการส่งทาง
ไปรษณีย์จะถือวันที่ที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ)  

ประกาศ  ณ  วันที่  23  เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561  สิ้นสุดรับการวิจารณ์วันที่ 28 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 

 

 

ลงชื่อ ....................................................... ประธานคณะกรรมการฯ 

      (นายธนสาร    สิทธาภา)       รอ.ขท.(ว) สระบุรี 

ลงชื่อ ....................................................... กรรมการฯ 

    (นายสัญญา  พงษ์กล้าหาญ)    วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 

ลงชื่อ .................. ..................................... กรรมการฯ 

     (นายวีระเทพ   ทองมี)   ชม.ขท.พระพุทธบาท 
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ประกาศกรมทางหลวง

เร่ือง ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมาทําการงานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๓๑๐ ตอน

ควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเขาพระพุทธบาทสระบุรี ระหวาง กม.๐+๔๐๐-กม.๑+๙๗๕ (เปนชวงๆ) ดวยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมทางหลวง มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมาทําการงานบูรณะทางผิวแอสฟลต

ทางหลวงหมายเลข ๓๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเขาพระพุทธบาทสระบุรี ระหวาง กม.๐+๔๐๐-กม.๑+๙๗๕

(เปนชวงๆ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้

เปนเงินท้ังสิ้น ๙,๘๙๙,๗๖๒.๐๑ บาท (เกาลานแปดแสนเกาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยหกสิบสองบาทหนึ่งสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมทางหลวง ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
 

                ๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของกรมทางหลวง 
 

โดยเปนผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมางานบํารุงทางประเภทที่ ๖  งานบูรณะทางแบบ   PAVEMENT
 

IN–PLACE    RECYCLING    กับกรมทางหลวงและไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมานั้น 
 

                ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางในวงเงินไมนอย

กวา........-........บาท(.........-................)  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงาน

เอกชนท่ีเช่ือถือ
 

            ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังน้ี
 



                           ๑. กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบ

ถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา”  
 

สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง   กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
 

เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได   ทั้งนี้ ผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง          

เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได  หมายความวา   สามารถนําผลงานกอสรางของ
 

ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่ง มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
 

                         ๒. กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
 

รวมคาทุกราย  จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ

รวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ  กิจการรวมคานั้น

สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว  เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคา ที่ยื่นเสนอในการประกวด

ราคาได
 

                           ๓. สําหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคา   ใหใช

บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาในการซื้อหรือจาง  เชา  หรืองานบริการ  หรือ

งานจางท่ีปรึกษา  หรืองานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง   โดยอนุโลม                  
 

                              ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม”  หมายความวา   กิจการรวมคา      
 

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                  ๑๕. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจาย

เงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๖. ผูยื่นขอเสนอท่ีไดรับการคัดเลือกใหเปนคูสัญญากับกรมทางหลวง  จะตองใชผลิตภัณฑแอสฟลต

ผสมยางพารา  ที่มีวัตถุดิบจากน้ํายางพาราขนจากผูประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากชุมนุมสห

กรณฯ  โดย
 

                                 (๑๖.๑) ตองเปนชุมนุมสหกรณที่ลงทะเบียนกับการยางแหงประเทศไทยในโครงการสง

เสริมการใชยางภาครัฐ  และมีหนังสือรับรองจากการยางแหงประเทศไทย
 

                                 (๑๖.๒) ตองมีหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณฯ ตามขอ ๑๖.๑  ที่ระบุ

ปริมาณน้ํายางสดและวันท่ีมีการขายใหแกบริษัทผูแปรรูปยางพารา
 

                                 (๑๖.๓) ตองมีหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผูแปรรูปยางพารา ตามขอ  ๑๖.๒  ที่

ระบุปริมาณน้ํายางขนและวันที่มีการขายใหแกบริษัทผูผลิตแอสฟลตผสมยางพารา
 

 
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 



                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ........................ ถึงวันที่

........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงิน

เปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๖-๒๑๑๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ 

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมทางหลวง ผานทางอีเมล doh0931@doh.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่

........................ โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.doh.go.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ........................ 
 

                งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี ้ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
 

พ.ศ.๒๕๖๒ แลว
 

          “อน่ึง  การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒     มีผลใชบังคับ     และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  จากสํานักงบประมาณแลว  สําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรรงบ

ประมาณรายจาย     เพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว   หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได
 

 
  ประกาศ ณ วันท่ี         พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(นายนรภัทร ตรีศิริโชติ)

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Sanya2
Placed Image



เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)

เลขที่ ........................

การจางกอสรางจางเหมาทําการงานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๓๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน

ทางเขาพระพุทธบาทสระบุรี ระหวาง กม.๐+๔๐๐-กม.๑+๙๗๕ (เปนชวงๆ)

ตามประกาศ กรมทางหลวง

ลงวันที่         พฤศจิกายน ๒๕๖๑
 
                  กรมทางหลวง ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสราง จางเหมาทําการ

งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๓๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเขาพระพุทธบาทสระบุรี ระหวาง

กม.๐+๔๐๐-กม.๑+๙๗๕ (เปนชวงๆ) ณ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๐ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนทางเขาพระพุทธบาท

สระบุรี ระหวาง กม.๐+๔๐๐-กม.๑+๙๗๕ (เปนชวงๆ) ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนําและขอ

กําหนดดังตอไปน้ี

                 ๑.     เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๑     แบบรูปและรายการละเอียด
 

                            (๑)  แบบแปลน / แผนผัง / แบบมาตรฐาน     จํานวน   ๑   ชุด                  
 

                            (๒) รายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง เลมที่ ๑ และเลมที่ ๒
 

                            (๓) คูมือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานกอสรางบูรณะและบํารุงรักษาฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๑
 

                            (๔) คูมือการใชอุปกรณควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่กอสราง
 

                            (๕) รายละเอียดและหลักเกณฑงานบริหารการจราจรในระหวางการกอสราง
 

                            (๖) รายการละเอียดและขอกําหนดการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง   

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๑.๓     สัญญาจางกอสราง

                          ๑.๔     แบบหนังสือคํ้าประกัน

                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา

                                    (๒)   หลักประกันสัญญา

                                    (๓)   หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา

                                    (๔)   หลักประกันผลงาน

                          ๑.๕     สูตรการปรับราคา

                          ๑.๖     บทนิยาม

                                    (๑)   ผูท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

                                    (๒)   การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

                          ๑.๗     แบบบัญชีเอกสารท่ีกําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                                    (๑)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑

                                    (๒)   บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒

                          ๑.๘     รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)

                          ๑.๙     หลักเกณฑการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ และพิจารณาความเหมาะสมราคา
 

                          ๑.๑๐     รายละเอียดปริมาณงานแนบทายประกาศ
 

                          ๑.๑๑     ใบแจงปริมาณงานและราคา (BOQ)
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TrCBMZoNeJIUpsEr89rmcw
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sj9MDTKwh86fFLjFVb9lv8
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6QDzA3vh%2Fo61wZkEgDSm%2BQ0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TDsOpRpcckHiZ0oIPVNrLX
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Trh35%2FmQS0D5lEgEh0M2q0
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SuS7eC%2FhzizpyleNEQ1VX9
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SVKlT%2BEOw6v8rDxMwzoSyn
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Tl41SQJcsc5uEs4s57smTc
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Sd%2FHNrIqXeXXsMXNEQhD6N
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRV9c6O1iafMSn%0ASD2tSUR9%2BY8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SiEOFb%2FUoSR95eiAYtI39g


                          ๑.๑๒     แบบฟอรมตรวจสอบคุณสมบัติ
 

                          ๑.๑๓     เงื่อนไขแสดงการชํารุดบกพรอง
 

                          ๑.๑๔     เงื่อนไขเสนอแผนการทํางาน
 

                          ๑.๑๕     เงื่อนไขงานเพิ่ม-ลดจุดกอสราง
 

                          ๑.๑๖     การจางชวง
 

                          ๑.๑๗     แบบปายประชาสัมพันธ
 

                          ๑.๑๘     ขอกําหนดผลการทดสอบแทงคอนกรีต
 

                          ๑.๑๙     เงื่อนไขการจายคางานผิวทาง
 

                          ๑.๒๐     เงื่อนไขแผนการขนยายเครื่องจักร Recycling

                 ๒.    คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ

                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไมเปนบุคคลลมละลาย

                          ๒.๓     ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                          ๒.๔     ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว

ช่ัวคราว เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๕     ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน

ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู

จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย

                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                          ๒.๗     เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                          ๒.๘     ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                          ๒.๙     ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล

ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
 

                          ๒.๑๐ ผูย่ืนขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง 
 

โดยเปนผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมางานบํารุงทางประเภทที่ ๖  งานบูรณะทางแบบ   PAVEMENT 
 

IN–PLACE RECYCLING    กับกรมทางหลวงและไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมานั้น 
 

                       ๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงินไม

นอยกวา........-........บาท(.........-................)  และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงาน

เอกชนท่ีเช่ือถือ
 

            ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังน้ี
 

                           ๑. กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบ

ถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา”  
 

สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง   กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
 

เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได   ทั้งนี้ ผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง          



เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได  หมายความวา   สามารถนําผลงานกอสรางของ
 

ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่ง มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
 

                         ๒. กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
 

รวมคาทุกราย  จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ

รวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ  กิจการรวมคานั้น

สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว  เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคา ที่ยื่นเสนอในการประกวด

ราคาได
 

                           ๓. สําหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคา   ใหใช

บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาในการซื้อหรือจาง  เชา  หรืองานบริการ  หรือ

งานจางท่ีปรึกษา  หรืองานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง   โดยอนุโลม                  
 

                              ท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม”  หมายความวา   กิจการรวมคา      
 

ท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

 
                          ๒.๑๒     ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                          ๒.๑๓     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๔     ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชี

รายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                          ๒.๑๕     ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน

แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.

กําหนด
 

                           ๒.๑๖. ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนคูสัญญากับกรมทางหลวง  จะตองใชผลิตภัณฑ

แอสฟลตผสมยางพารา  ท่ีมีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราขนจากผูประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจาก

ชุมนุมสหกรณฯ  โดย
 

                                 (๒.๑๖.๑) ตองเปนชุมนุมสหกรณที่ลงทะเบียนกับการยางแหงประเทศไทยในโครงการสง

เสริมการใชยางภาครัฐ  และมีหนังสือรับรองจากการยางแหงประเทศไทย
 

                                 (๒.๑๖.๒) ตองมีหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณฯ ตามขอ ๒.๑๖.๑  ที่ระบุ

ปริมาณน้ํายางสดและวันท่ีมีการขายใหแกบริษัทผูแปรรูปยางพารา
 

                                 (๒.๑๖.๓) ตองมีหลักฐานเปนใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผูแปรรูปยางพารา ตามขอ 

๒.๑๖.๒  ท่ีระบุปริมาณนํ้ายางขนและวันที่มีการขายใหแกบริษัทผูผลิตแอสฟลตผสมยางพารา
 

 
                 ๓.    หลักฐานการย่ืนขอเสนอ

                         ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ

                          ๓.๑    สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล



                                           (ก)   หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                           (ข)   บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย

ใหญ (ถามี) พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๒)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนท่ีมิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา

ถูกตอง

                                   (๓)    ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา

สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

                                           (๔.๒)   สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของหางฯ หรือบริษัทฯ พรอมรับรอง

สําเนาถูกตอง 

                                           (๔.๓)   ตารางรายละเอียดผูตรวจสอบผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

                                           ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)

ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๓.๒    สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

                                   (๑)    ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ

อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก

ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูท่ีบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น

                                   (๒)    หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

                                   (๓)    บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ

วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย

                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ 

                                           (๔.๑)   สําเนาหนังสือผูท่ีผานการคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ

กรมทางหลวง 

                                           (๔.๒)   บัญชีรายการกอสราง ซ่ึงจะตองแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ คาแรง ภาษี

ตางๆ รวมท้ังกําไรดวย 

                                           (๔.๓)   สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                                   (๕)    บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)



                                   ทั้งน้ี เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน

ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให

โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก

ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูย่ืนขอเสนอโดยไมตองแนบใบ

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒

พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน

                                   ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง

ท้ังน้ี ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน

สําคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว

                                   ราคาท่ีเสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา  ๒๗๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย

ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได

                          ๔.๓     ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๙๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันท่ีไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทํางาน

                          ๔.๔     กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ใหถ่ีถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสท้ังหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๕     ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................  ระหวางเวลา ........................ น.  ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ

ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ

                                    เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

                          ๔.๖     ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนท่ีจะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ

เสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส

                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ

คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖

(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ

กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ

                          หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่

มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)

และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายน้ันออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน



แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน

ประโยชนตอการพิจารณาของกรม

                          ๔.๘     ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้

                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช

จายท้ังปวงไวดวยแลว

                                   (๓)    ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่

กําหนด

                                   (๔)    ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได

                                   (๕)    ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา
 

                          ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกา

หมื่นหาพันบาทถวน) 

                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ันชําระตอเจาหนาที่ในวันท่ียื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
 

                          ๕.๒     หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกําหนด
 

                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย
 

                          ๕.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหกรมตรวจสอบความถูกตองในวันที.่....................... ระหวาง

เวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 

                          กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสฯ ดังน้ี
 

                          (๑) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน

ผูยื่นขอเสนอ
 

                          (๒) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา

รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
 

                          ท้ังน้ี "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน

เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
 

                          หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน



นับถัดจากวันท่ีกรมไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูย่ืนขอเสนอ

รายท่ีคัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง

หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
 

                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย

                 ๖.    หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา

                          ๖.๑     การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา

                          ๖.๒     การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
 

                                   กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

                          ๖.๓     หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการยื่นขอ

เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูย่ืนขอเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป

จากเง่ือนไขท่ีกรมกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและความ

แตกตางน้ัน ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกร

รมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น

                          ๖.๔     กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ

ไปน้ี

                                   (๑)    ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายช่ือผูรับเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม

                                   (๒)    ไมกรอกช่ือผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย

อิเล็กทรอนิกส

                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสท่ีเปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอช้ีแจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่

จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง

                          ๖.๖     กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน

สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง

กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ

เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ

เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน

                               ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม



จะใหผูยื่นขอเสนอน้ันชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําช้ีแจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู

ยื่นขอเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม

                          ๖.๗     กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก

ปรากฏวามีการกระทําท่ีเขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม

กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูย่ืนขอเสนอ

รายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                 ๗.     การทําสัญญาจางกอสราง

                               ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ

๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา

เปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดย

ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

                          ๗.๑     เงินสด

                          ๗.๒     เช็คหรือดราฟทท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท

น้ัน ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ

                          ๗.๓     หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย

กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

                          ๗.๔     หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให

ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม

รายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

                          ๗.๕     พันธบัตรรัฐบาลไทย

                          หลักประกันน้ีจะคืนให โดยไมมีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

                 ๘.    คาจางและการจายเงิน

                          กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย ที่กําหนด

ไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
 

                          (๑)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน

รอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน

อัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
 

                          (๒)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ

งานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอ

หนวยตามสัญญา
 

                          (๓)    เมื่อปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด

ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา

overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน

ท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา

ท้ังน้ี การจายเงินเพ่ิมชดชเยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวด



สุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา
 

                          (๔)    กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของการจายเงิน

หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามท่ีกรมจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร เวนแตกรณีทีก่รมพิจารณาเห็นวา

ปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการ

จายเงินคางานท่ีแลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ทั้งนี้ กรม อาจจายเงินที่เพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคา

งานงวดน้ันๆ และการพิจารณาวางานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม

                 ๙.    อัตราคาปรับ

                          คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน

หนังสือจะกําหนด ดังนี้

                          ๙.๑     กรณีที่ผูรับจางนํางานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต

จากกรม จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น

                          ๙.๒     กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ

เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๒๕ ของราคางานจาง

                 ๑๐.    การรับประกันความชํารุดบกพรอง

                          ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ

ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย

กวา     ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีกรมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน  ๗  วัน

นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง

                 ๑๑.    การจายเงินลวงหนา
 

                          ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด

แตทั้งน้ีจะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน

อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับชําระเงินลวงหนานั้น

                 ๑๒.    การหักเงินประกันผลงาน
 

                          ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดน้ันเพื่อเปน

ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งส้ินไมตํ่ากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอ

หนวย) หรือของคาจางท้ังหมด (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)
 

                          ผูรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันของ

ธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔

(๔) มาวางไวตอกรม เพ่ือเปนหลักประกันแทน
 

                          กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง

พรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย

                 ๑๓.    ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ

                          ๑๓.๑   เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                                    การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ

ประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

                          ๑๓.๒   เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ

และของน้ันตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ



กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมกา

รพาณิชยนาวี ดังนี้

                                   (๑)    แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗

วัน นับตั้งแตวันท่ีผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ

ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

                                   (๒)    จัดการใหส่ิงของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย

จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของน้ัน โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ

ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนน้ันกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืน

                                   (๓)    ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย

การสงเสริมการพาณิชยนาวี

                          ๑๓.๓   ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน

เวลาท่ีกําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การ

ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                          ๑๓.๔   กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง

เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)

                          ๑๓.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน

ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรม คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูย่ืนขอเสนอไมมีสิทธิเรียก

รองคาใชจายใดๆ เพ่ิมเติม

                          ๑๓.๖   กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา

เสียหายใดๆ จากกรมไมได

                                   (๑)    กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่

จะทําการจัดจางครั้งน้ีตอไป

                                   (๒)    มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี

ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน

กับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืน หรือเจาหนาท่ีในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ

ประโยชนสาธารณะ

                                   (๔)    กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก

ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ

                 ๑๔.    การปรับราคาคางานกอสราง
 

                          การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการตอไปน้ี
 

                          ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณท่ีใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ 



                          สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงท่ีที่ระดับท่ีกําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

                 ๑๕.    มาตรฐานฝมือชาง
 

                          เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้

แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ

มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบ

ฝมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.

และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของ

แตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้

                          ๑๕.๑    ปวส.สาขาชางกอสราง
 

                          ๑๕.๒    วิศวกรโยธา ระดับภาคีวิศวกร (ภย.)

                 ๑๖.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

                          ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑท่ีกฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด

                 ๑๗..    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          กรม สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให

เปนผูรับจางเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

                          ท้ังน้ี หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ

ทําสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
 

 
กรมทางหลวง

        พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
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