
ประกาศ กรมทางหลวง

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวง 

หมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๒ ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.®๒๔๒+๖๔๔ - กม.®๒๔๓+๒๒๐ 

ปริมาณงาน ๑.®๔๐ กิโลเมตร จำนวน ๒® รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนี้กส์ (e-bidding)'

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้าง 

เหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๑๔๐๒ ตอน เนิน 

พิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.๑๒๔๒+๖๔๔ - กม.๑๒๔๓+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑.๑๔๐ กิโลเมตร จำนวน ๒๑ รายการ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังส้ิน 

๒๗,๔๓๖,๒๘๙.๔๐ บาท (ย่ีสิบเจ็ดล้านส่ีแสนสามหม่ืนหกพับสองร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ฃ่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกลิทธและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง



๑๑. ย่ืนข้อเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็น 

ผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างข้ันพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางข้ัน ๑-๒ และงานบำรุงประเภท ๖ กับ 

กรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมาน้ัน

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างข้ันพิเศษ หรืองาน 

ก่อสร้างทางข้ัน ๑-๒ ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะได้รับการคงสิทธ้ิเดิมโดยจะต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ใน 

บัญขีรายข่ือผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีตแบบเคล่ือนท่ี 

(Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรม 

โรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วย 

งานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพัก 

ใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังน้ี 

(ก) เอกสารยินยอมให้ไข้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ 

ความยินยอมให้ไข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิต 

แอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้อง 

ไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 

ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนล่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

....................ระหว่างเวลา......................น. ถ ึง ..................... น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที.่................... ถึงวันท่ี

.................... โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงิน

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ท่ีเว็บไซต์ http://Songkhla®.doh.go.th หรือ 

vvww.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๑-๑๐๙๑ ต่อ ๑๑๔ ในวันและเวลา 

ราซการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 

แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ ผ่านทางอีเมล์ dohl511@doh.go.th หรือข่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกำหนดภายใน

http://www.gprocurement.go.th
http://Songkhla%c2%ae.doh.go.th
mailto:dohl511@doh.go.th


ว ันท ี่....................โดย แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ จะข้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์

http://Songkhlal.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่....................

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

- ได้รับ'จัดศ'■»'รเงินงบ1ป,5Mมาณ'ราย1จ่าย1ป,5M1จำปี พ.ศ........................แถ้ว

- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.......๒๕๖๓...........

อน่ึง การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างคร้ังน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วย 

งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชัยรัฐ แก้วโขติ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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


รายละเอียดแนบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท่ี eb -  สข®/ / ๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๒๕๖๓

งานจ้างเหมางานฟินฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม 
๑๔๐๓ ตอน คลองหวะ -  พังลา ระหว่าง กม.๑๒๕๘+๖๔๒ -  กม.๑๒๕๙+๒๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง
จำนวน ๓๓ รายการ ตามรายละเอียด ดังน้ี

ลำดับ
ที่ รายการ

ปริมาณ
งาน หน่วย หมายเหตุ

๑ งานตัดขอบผิวทาง (EDGE CUT ๑๕ CM. THICK) ๑,๐๒๑.๐๐ ม.

๒ ๑.๒ งานร้ือผิวคอนกรีตเดิม หนา ๑๒-๑๕ ซม. (REMOVAL OF 

EXISTING CONCRETE PAVEMENT ๑๒-๑๕ CM. THICK)

๒,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.

๓ ๒.๑ งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) ๕,๑๙๕.00 ตร.ม.

๕ ๒.๓(๑) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) ๔๑๙.00 ลบ.ม.

๕ ๒.๓(๕.๑) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER 

SIDEWALK)

๑, 0๕๒.00 ลบ.ม.

๖ ๒.๔(๒) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) ๕๙๙.๐๐ ลบ.ม. „

๗ ๓.๑(๑) งานรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE 

SUBBASE)

๕๗๒.๐๐ ลบ.ม.

๘ ๓.๒(๑) งานพ้ืนทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL 

AGGREGATE TYPE BASE)

03๙๑.00 ลบ.ม.

๙ ๓.๔(๑) งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION 

UNDER CONCRETE PAVEMENT)

๔๘.๐๐ ลบ.ม.

๑๐ ๔.๑(๑) งานลาดแอสฟ้ลต์ไพรมโคท (PRIME COAT) (พ้ืนทางหิน 

คลุกใช้ยาง CSS-®)

๒,๖๔๑.๐๐ ตร.ม.

๑ ๑ ๔.๑(๒) งานลาดแอสฟ้ลต์แทคโคท 

(TACK COAT)

๕,๒๘๓.๐๐ ตร.ม.

๑๒ ๔.๔(๓) งานช้ันรองผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. 

(ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. 

THICK)

๕,๒๘๓.00

/

ตร.ม.

๑๓ ๔.๔(๖) งานโมดิไฟด์แอสฟ้ลต์คอนกรีต หนา ๕ ซม. 

(MODIFIED ASPHALT CONCRETE ๕ CM. THICK)

๒,๖๔๑.๐๐ ตร.ม.

๑๕ ๔.๙(๑) ผิวทางปอรีตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา ๒๕ ซม. 

(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT ๒๕ CM. 

THICK) (ใช้ตะแกรงเหล็ก,ROAD WAY WIDTH (พ)

; ๐ <พ <๑๐

๓๘๕.๐๐ ตร.ม.



ลำดับ
ที ่ รายการ

ปริมาณ
งาน หน่วย หมายเหตุ

๑๔ ๔.๙(๒) รอยต่อเผ่ือขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT) ๑๙๔.๐๐ ม.

๑๖ ๔๙(๓) รอยต่อเผ่ือหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT) ๓๘.๐๐ ม.

๑๗ ๔.๙(๔) รอยต่อถนนคอนกรีตกับรางต้ืน (DUMMY JOINT) ร)̂ !(i.oo ม.

(9 ) £ 9 ๔.๒(๑.๑) งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กก่อสร้างใหม่ 

(หล่อสำเร็จรูป) ท่ี กม.๑๒๔๙+๑๓๐ ขนาด ๑ - (๑.๔๐x๑.๒๐ 

ม.) (NEW R.C.BOX CULVERTS (PRECAST BOX 

CULVERTS) AT STA.®fe๔๙+๑๓๐ SIZE® - (๑.๔๐ X ๑.๒๐ 

M.))

๒๘.๐๐ ม.

(9 )G ^ ๔.๒(๓.๑) งานท่อเหล่ียมคอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ําด้านข้าง 

ขนาด ๑ - (๑.๔๐ x®Jo๐ ม.) (NEW R.C.BOX CULVERTS 

SIDE DRAINS (PRECAST BOX CULVERTS ) SIZE 

๑ - (๑.๔๐ x®Jo๐ M.))

(ริ),6)ดา<S L . 00 ม.

๒๐ ๔๓(๑.๒) งานท่อกลม ค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ ม. 

ข้ัน ๓ (R.C.PIPE CULVERT DIA. ๐.๓๐ M. CLASS ๓)

๒๐.๐๐ ม.

๒๑ ๖.๓(๑.๔) อ่างรับน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กขนิด E สำหรับท่อ 

เหล่ียมขนาด ๑ - (๑.๔๐ X®.๒๐ ม.) พร้อมฝาปิดคอนกรีต 

(R.c. MANHOLE TYPE “ E” FOR BOX CULVERT SIZE 

๑-(๑.๔๐ X®.๒๐ M.) WITH R.C. COVER)

๘๒.๐๐ แห่ง

๒๒ อ่างรับน้ําคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด 1 สำหรับท่อเหล่ียมขนาด 

๑-(๑.๔๐ X®.๒๐ ม.) พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.C.MANHOLE 

TYPE ๆ” FOR BOX CULVERT SIZE ๑-(๑.๔๐ x®Joo M.) 

WITH R.C. COVER)

๒.๐๐ แห่ง

๒๓ ๖.๓(๔) ท่อรับน้ําคอนกรีตเสริมทรงเหล่ียมจากขอบคันหิน 

(R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)

๖๗.๐๐ ม.

๒๔ กำแพงปากท่อสำหรับท่อเหล่ียม ๑-(๑.๔๐ x®.feo ม.) 

(CONCRETE HEADWALL FOR R.c BOX CULVERTS®-(®.๔๐ 

x®Joo M.))

๔.๐๐ แห่ง

๒๔ ๖.๓(๑๒.๒) รางระบายน้ําด้านข้างแบบ ๒ (SIDE DITCH LINING 

TYPE II)
( 9 ) ,(£00.00 ตร.ม.

๒๖ ๖.๓(๑๔.๑) กำแพงกันดินแบบท่ี ๑A (ผนังก่ออิฐฉาบปูน) 

(RETAINING WALL TYPE 1A (MASONRY BRICK WALL))

(ง่ีร!(ริ!!.00 ม.

๒๗ ๖.๓(๑๔.๒) กำแพงกันดินแบบท่ี ๒A (RETAINING WALL TYPE 

2A

๓๗๒.๐๐ ม.



-๓-

ลำดับ
ที ่ รายการ

ปริมาณ
งาน หน่วย หมายเหตุ

๒๘ ๖.๔(๑) ขอบคันหินรางต้ืน (BARRIER CURB AND GUTTER) ๑,๒๑๖.๐๐ ม.

๒๙ ๖.๔(๓) แผ่นปูพ้ืนทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ขนาด 

๓๐x๓๐x๓.๕ ซม. สีเหลือง (CONCRETE BRAIKLLE BLOCK 

SIZE ๓๐x๓๐x๓.๕ CM. YELLOW COLOR)

๓๘๐.๐๐ ตร.ม.

๓0 ๖.๕(๔) งานพ้ืนทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเซาะร่อง ขนาด 

๔๐x๔๐ ซม. หนา ๗ ซม. (๗ CM.THICK REINFORCE 

CONCRETE SLAB ๔๐x๔๐ CM. GROOVING)

๓,๒๕๒.๐๐ ตร.ม.

๓๑ ๖.๑๕(๒) เส้นจราจรซนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง 

(THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))

๑๘๙.๐๐ ตร.ม.

๓๒ ๖.๑๕(๒) เส้นจราจรซนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว 

(THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))

๕๖๕.๐๐ ตร.ม.

๓๓ ๗. งานจัดการเคร่ืองหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง สำหรับ 

ทางหลวง ๔ ช่องจราจร (TRAFFIC MANAGEMENT DURING 

CONTRUCTION)

๑.๐๐ เหมา

จ่าย

/

เง่ือนไข
๑. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ 

ดำเนินการ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด หรือเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายตามความจำเป็น 

ภายในระยะไม่เกินด้านละ ๕ กิโลเมตร เพ่ือให้ไต้ปริมาณงานตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศฉบับน้ี
๒. ภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนการดำเนินงาน 

(Progress Chart) โดยแสดงข้ันตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาท่ีใข้ในการทำงานของงานต่าง  ๆ ให้แล้ว 
เสร็จตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและเห็นขอบแผนดังกล่าวต่อไป

๓. ปริมาณงานที่กำหนดไว้ เป็นปริมาณงานโดยประมาณเท่านั้น ปริมาณงานที่ถูกต้องคือปริมาณ 
งานท่ีทำไต้จริงในสนาม อาจเพิ่มข้ึนหรือลดลงแต่อยู่ในวงเงินงบประมาณ

๔. หากการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามสัญญาและแผนการดำเนินงาน จะดำเนินการพิจารณาเป็นผู้ขาด 
คุณสมบัติ ในการเสนอราคางานก่อสร้างของกรมทางหลวง

๔. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง ให้ถูกต้องครบล้วนตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง

๖. ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ไต้รับความ 
ยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๗. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามประกาศนี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกไต้รับความเสียหายด้วยเหตุ 
ละเมิด หรือเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใข้จ่ายอื่นๆ ไปเพื่อความ 
รับผิดขอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมขดใช้แทนกรมพๅงหลวงท้ังส้ิน

(นายวิชัยรัฐ แก้วโขติ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท ี.่.....................

การจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ 

ตอนควบคุม ๑๔๐๒ ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.๑๒๔๒+๖๔๔ - กม.๑๒๔๓+๒๒๐ ปริมาณงาน

๑.๑๔๐ กิโลเมตร จำนวน ๒๑ รายการ 

ตามประกาศ กรมทางหลวง 

ลงวันที่ เมษายน ๒๔๖๓

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวด 

ราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเช่ือมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอน 

ควบคุม ๑๔๐๒ ตอน เนินพิชัย - คลองหวะ ระหว่าง กม.๑๒๔๒+๖๔๔ - กม.๑๒๔๓+๒๒๐ ปริมาณงาน ๑.๑๔๐ 

กิโลเมตร จำนวน ๒๑ รายการ ณ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-bidding) โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒ 

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 

ฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๔๔๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ 

บนทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.๒๔๒๓ 1,

(๔) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๔) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 

(๖) STANDARD DRAWING (REVISION ๒๐๑๔) EDITION ๒๐๑๘ 

(๗) แบบแปลน จำนวน ๑ ซด 

(๘) มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)I 
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๔) หลักประกันผลงาบ



๑.๔ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การชัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้!นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรม

ทางหลวง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๔๖๑

๑.๑0 รายการงานท่ีผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงานจ้างหรือความเสียหาย

ภายในกำหนดเวลา

๑.๑๑ รายละเอียดบัญชี เครื่องมือทดสอบวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือสำรวจ

๑.๑๒ เง่ือนไขการเสนอแผนการทำงาน

๑.๑๓ เง่ือนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

๑.๑๔ หนังสือ เร่ือง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสฟ้ลต์

คอนกรีต

๑.๑๔ แบบแสดงแผนท่ีท่ีตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม

แอสพิลต้คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง

๑.๑๖ หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง 

๑.๑๗ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาบก่อสร้างของทาง

ราชการกรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซ่ึงมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป

.............................ฯลฯ.............................

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ไนบัญชีรายซ่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้



จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรม

ทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ชองผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement ะ e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ย่ืนข้อเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรม

ทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างช้ันพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทางช้ัน ๑-๒ และ 

งานบำรุงทางประเภท ๖ กับ กรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมาน้ัน

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างช้ันพิเศษ 

หรืองานก่อสร้างทางช้ัน ๑-๒ ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ จะได้รับการคงสิทธี้เติมโดยจะต้องเป็นผู้ 

ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th

๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต 

แบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาบอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังลือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมด 

อายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีฃอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐาน

ดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ 

ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังลือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิต 

แอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงาบก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้อง 

ไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๒.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจาก

http://www.gprocurement.go.th


โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงกี่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตาม 

แบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕ 

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.© ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปบี้ 

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประขาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญซาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืบข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันใบฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณีซย่

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ทั้งหมดที่ไต้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปบี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซึ่งติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังบ้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕



(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมด 

อายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักไข้ หรือเพิกถอนหรือ ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอขอไข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต 

ที่อื่น จะต้องแนบหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ไข้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสม 

แอสฟ้ลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

ของผู้ให้ความยินยอมให้ไข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงาน 

ผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว 

ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใข้ หรือเพิกถอน

(๔) แผนที่ท่ีตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม 

แอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสาร 

แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแบบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

ทั้งนี้ เมือผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) ให้ 

โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ใบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้ง 

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง



ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีไต้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เร่ิมทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่  ...............  ระหว่างเวลา.....................น. ถ ึง ...................... น. และเวลาในการเสนอ

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ 

เสนอราคาให้แก'กรม ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยขน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะท่ี 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่บข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการซัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายซ่ือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้น 

แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน มิใข่เป็นผู้รืเร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและไดํให้ความร่วมมือเป็น 

ประโยขนิต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้โนเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว



(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวบการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี
กำหนด

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไม่ได้

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไวิในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใข้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จำนวน ๑,๔๐๐,๐0๐.๐๐ บาท (หน่ึง 

ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท่ียื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วับทำการ

๔.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

๔.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๔.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายข่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใข้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีท่ีผู้ยืนข้อเสนอนำเช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา 

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร

ดังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี.....................ระหว่าง

เวลา .....................น. ถ ึง ...................... น.

กรณีท่ีผู้ยืนข้อเสนอที่ย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุขื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้

ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุขื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุข่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญา 

ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยืนข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน

เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้คํ้าประกันภายใน ๑๔ วัน

http://www.gprocurement.go.th


นับถัดจากวับที่กรมได้พิจารณาเห็นซอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยืนข้อเสนอ 

รายที่คัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง 

หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ขนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใข้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ซนะการย่ืนข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

ราคารวม

๖.๓ หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อ

เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความ 

แตกต่างน้ัน ไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกร 

รมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ . กรมสงวนสิทธ้ีไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีตังต่อ

ไปน ี้
(๑) ไม่ปรากฏซื่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายซ่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายซื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกซื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอข้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กรมมีสิทธิที่ 

จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราขการเป็น



สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมท้ัง 

กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อ 

เสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เข่น การเสนอ 

เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ซ่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม 

จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นข้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เช่ือไต้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณี หากคำช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับพิงไต้ กรม มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ 

ยื่นข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม

๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไต้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 

กัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ขนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไต้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา 

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาโดย 

ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟทํลงวันท่ี'ท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ชำระต่อเจ้าหน้าท่ีใบวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วับทำการ

๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือคํ้าประกับของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ไต้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ร)๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ขนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ไต้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ท่ีกำหนด



ไวิใบใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี

(๑) เมื่อปริมาณงาบที่ทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๒๔ (หน่ึงร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกิน 

ร้อยละ ๑๔๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไวในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน 

อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เมื่อปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๔๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ 

งานท่ีกำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ 

หน่วยตามสัญญา

(๓) เม่ือปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๔ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กำหนด 

ไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพิ่มซดเชยเป็นค่า 

overhead และ mobilization สำหรับงานรายการนั้น ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน 

ท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมซดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก้ผู้รับจ้างในงวด 

สุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพ่ิมข้ึนตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายชองการจ่ายเงิน 

หรือก่อนงวดสุดท้ายชองการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีท่ีกรมพิจารณาเห็นว่า 

ปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิไต้มีผลกระทบต่อการ 

จ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กรม อาจจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่า 

งาบงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม 

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างน่างานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!เบดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๒.po  ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน

๙.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒ ๔ ของราคางานจ้าง 

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไต้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องชองงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อย 

กว่า ๒, ๓ ปี (งานไฟสัญญาณจราจร) นับกัดจากวันท่ีกรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ 

ดีดังเติมภายใน ๑๔ วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๔ ของราคาค่าจ้างท้ังหมด



แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้านั้น 

©๒. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของเงินที,ต้อง 

จ่าย ในงวดน้ัน เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ังส้ินไม่ต่ํากว่า ๖ เดือน (สำหรับ

สัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน.............บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอ

เงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือคํ้าประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึง 

ออกโดยธนาคารภายในประเทศ มาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือ หนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหน่ึงให้แก่ 

ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินงวดสุดท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธิใบการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเม่ือ กรมได้รับอนุมีตเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบ 

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓.๒ เม่ือกรมได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้าง ตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 

รพาณิขยนาวี ดังน้ี

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้

(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใซ่เรือ 

ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

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

การส่งเสริมการพาณิขยนาวี

๑๓.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงกรมได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน 

เวลาท่ีกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน การ 

ยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ



๑๓.๔ กรมสงวนสิทธ๋ึที'จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 

ผู้ยืนข้อเสนอจะต้องปฏินัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 

ร้องค่าใข้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๓.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่า 

เสียหายใดๆ จากกรมไม่ไต้

(๑) กรมไม่ไต้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใช้โนการจัดจ้างหรือไต้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอท่ี

จะทำการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ซนะการจัดจ้างหรือที่ไต้รับการคัดเลือกมี 

ผลประโยขน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกับ 

กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรม หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

©๔. การปรับราคาค่างาบก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนำมาใข้ในกรณีท่ี ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้นโดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงาบก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไวในวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไวใน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีได้ระบุในข้อ ๑.๔ 

©๔. มาตรฐาน!!เมือช่าง

เมื่อกรมไต้คัดเสือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและไต้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศน้ี 

แล้ว ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงาบก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบ 

มาตรฐาน!!เมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน!!เมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบ!!เมือ 

แรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกขนท่ีทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการไต้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑0 ของ 

แต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 

๑๔.๑ ช่างโยธา



๑๔.๒ ช่างก่อสร้าง

๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เปึนผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไร้โดยเคร่งครัด

๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้ 

เป็นผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับกรม ไว้,ช่ัวคราว

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑

เมษายน ๒๔๖๓


