
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุง 
ทางหลวงผ่านย่านขุมขน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน สทิงพระ -  เกาะยอ ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๖๐ -  
กม.๑๔๔+๐๙๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง 
สงขลาท่ี ๑ โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: 
e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๖๐ - กม.๑๔๔+๐๙๓ 
มาตรฐานทางขั้นพิเศษ ชนิดผิวทาง AC. ความกว้างผิวจราจร ๗.๐๐ เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง
๒.๔๐ เมตร รวมผิวทางกว้าง ๙.๔๐ เมตร เกาะกลางแบบยกดินถม (Raise Median) กว้าง ๔.๒๐ เมตร 
เขตทางด้านซ้ายทางกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร เขตทางด้านขวาทางกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ก่อสร้างหรือบูรณะครั้ง 
สุดท้ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๔๖ อายุบริการ ๑๗ ปี อยู่ในพ้ืนท่ี ตำบลหัวเขา และตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร 
จังหวัดสงขลา เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๖๐ -  ๑๔๔+๐๙๓ สภาพปีจจุบัน 
สองข้างทางมีประขาขนอาศัยอยู่หนาแน่น ทำให้การสัญจรติดขัดในข่วงตังกล่าว เพื่อความเป็นระเบียบ และ 

อำนวยความปลอดภัยให้แก,ผู้ใข้ทาง แขวงๆ จึงเห็นควรปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านขุมขนทางหลวงสาย 
ตังกล่าว

๒. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมากิจกรรม 

ปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านขุมขน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน สทิงพระ -  เกาะยอ ระหว่าง 

กม.๑๔๔+๓๖๐ -  กม.๑๔๔+๐๙๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ โดยจะดำเนินการหาตัว 
ผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -  bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย



๓.๖ มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง 
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็น 
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ไค้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ 
ย่ืนข้อเสนอไค้มีคาส่ังให้สละเอกสิทธิ๋และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาชา........................ -...........................ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาชานั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า......... -.................บาท (................... -......................... ) และเป็นผลงาบที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และย่ืนข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า” ส่วน 
คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง 
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไค้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดง 
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไค้ “ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของ 
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ท่ีเข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการ 
ร่วมค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น 
ผู้รับผิดขอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น 
ข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของ 
กิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอในการประกวดราคาไค้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทาง ข้ัน ๑-๒ และไม่ขาด 
คุณสม'บตตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรืองาน 
ก่อสร้างทางข้ัน ๑ -  ๒ ซึ่งหมดอายุหลังว้นท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะไค้รับการคงสิทธึ๋เติมโดยจะต้องเป็นผู้ 
ที่อยู่ในบัญชีรายขื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏใน 
เว็บไซต์’พww.gprocurement.go.th



-๓-

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 
เคล่ือนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิต 
แอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสาร 
ดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้ 
(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔
(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของ 

ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตั้ง 
หน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจาก 
โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ 
กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ 
แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนํ้ายางพารา 
สดจากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

(๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการ 

ใช้ยางพาราภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย
(๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๓.๑๖(๑) ที่ระบุปริมาณ 

นํ้ายางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา
(๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๓.๑๖(๒) ท่ี 

ระบุปริมาณน้ํายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔๑ วงเงินงบประมาณ ..๓๐,๐.๐๐,๐๐.๐,๐๐..มาท..(เงินสามสืบล้านมาทถ้วน)
๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินท้ังส้ิน .๒๘,.๗๐.๔,๔๔๙,.๔๐ (เงินย่ีสิบแปดล้านเจ็ดแสนห้า.พันส่ีร้อย

ห้าสิบยก้าบาทห้าสิบ.สุ.ตา.งค์)
๔๓ การย่ืนข้อเสนอโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 

และพิจารณาผู้ขนะการย่ืนข้อเสนอจากราคารวมต่ําสุด 
๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

- ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน.... ๑๘๐....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ร'

๖. ราคาค่าเอกลารประกวดราคา
- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ....๑,.๐๐.๐.,๐.๐.....นา.ฬเงินหน่ีงพันบาทถ้วน)

ร'

๗. หลักประกันการเลนอุราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน...๑,.๔๐๐,.๐๐๐,.๐.๐.บาท (เงินหน่ึงล้า.นห้าแส.นบ.าทถั.วน)



๘. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมขน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน 
สทิงพระ -  เกาะยอ ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๖๐ -  กม.๑๔๔+๐๙๓ ปริมาณงาบ ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ 
รายการ ดำเนินการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๙. ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ 

จะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างข่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!เนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...®๒....ของวงเงินของงานท่ีจ้างฃ่วงน้ัน

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ....0,๒๔.....ชุองราคาค่างาน

๑๐. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้
๑๐.๑ □  ได้รับอบุนัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ..๒๔๖๓.............แล้ว
๑๐.๒ 0  ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ..๒.๔๖๓........

๑๑. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใข้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
๑๑.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒
๑๑.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับเดือนกรกฎาคม ๒๔๔๑
๑๑.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑
๑๑.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรใบระหว่างการก่อสร้าง
๑๑.๔ STANDARD DRAWING (REVISION ๒๐๑๔) EDITION ๒๐๑๘
๑๑.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
๑๑.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
๑๑.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแลงสว่างบนทางหลวง 
๑๑.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 

๑๑.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ 

6)6).6)6) แบบแปลน
๑๑.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๔๖๑



(9 ) (9 ) . (ร )ส า  หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง 
๑๑.๑๔ แนวทางปฏิบัติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ 

ทางราขการกรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซ่ืงมีค่างานตั้งแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนใป

๑๒. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ

จัดหานี้ ได้ท่ี
สถานท่ีติดต่อ แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปท่ี 

แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ ถนนปละท่า ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ 

๙๐๐๐๐ หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (vwvw.doh.go.th) โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๗๔๓๑ ๑๐๙๑ 
โทรสารหมายเลข ๐ ๗๔๓๑ ๑๗๙๐ หรือทาง E-mail Address ะ dohm๔๑๑(gidoh.go.th

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยซื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ 
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๓. หมายเหตุ
- กำหนดยืนราคา 1ร๗๐ วัน นับแดวนเสนอ.ราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราฃการ

(ลงซ่ือ)... ........ ..ประธานคณะกรรมการฯ
(นายธนิต ลังฃ่วง) ซผ.ขท.

(ลงช่ือ)... o ..กรรมการ
(นางกรีธา ก่ีอาริโย) รอ.ขท.สงขลาท่ี ๑ (บ)

(ลงซ่ือ)... ..กรรมการ
(นางระวีพรรณ จิตเวช) หพ.ขท.

(ลงซ่ือ)... el ..กรรมการ
(นางสาวทิพรัตน์ หัสแก้ว) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

(ลงข่ือ)...
ร .

..กรรมการ
(นายอนุวัฒน์ จันทร์คง) นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



ประกาศกรมทางหลวง

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔0๘ 

ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ระหว่าง กม.๑๕๔+๓๖0 - กม.๑๕๕+0๙๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาที, ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้าง 

เหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอน สทิงพระ - เกาะยอ ระหว่าง 

กม.๑๕๔+๓๖๐ - กม.๑๕๕+๐๙๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- 

bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังสิน ๒๘,๗๐๕,๔๕๙.๕๐ บาท (ย่ีสิบแปด 

ล้านเจ็ดแสนห้าพันส่ีร้อยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม,เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม1ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม,เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม1เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙. ไม,เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธ๋ิ'หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นใบการจ้างของกรมทางหลวง โดย



เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้าง1ช้ันพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางช้ัน ๑-๒ และไม่ขาดคุณสมบัติ 

ตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่บข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้าง 

ทางชัน ๑ -  ๒ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะไต้รับการคงสืทธํ่เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในบัญชีราย 

ขื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏใน 

เว็บไซต์พvwv.gprocurement.go.th

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ 

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

โรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วย 

งานก่อสร้าง จากหน่วยงานในลังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกลังพัก 

ใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต 

ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

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

ยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมด 

อายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม 

แอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสาร 

แนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสม 

ยางพารา ท่ีมีวัตถุดิบจากบ้ํายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราท่ีซ้ือน้ํายางพาราสดจากขุมบุมสหกรณ์  ๆ

โดย

(๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยางพารา 

ภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑.๑๔(๑) ท่ีระบุปริมาณน้ํายางสดและ 

วันท่ีมีการขายให้แก'บริบัทผู้แปรรูปยางพารา

(๓) ต้องมีหลักฐานเป็ นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑.๑๔(๒) ท่ีระบุปริมาณน้ํา 

ยางข้นและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี

ระหว่างเวลา ■cf น.น. ถง



ผู้สนใจสามารถขอช้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดช้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันที,ประกาศจบถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอช้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๑,๐๐0.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี................... ถึงวันท่ี

.................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากขำระเงิน

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวับเสนอราคา

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

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๗๔๓๑-๑๐๙๑ ต่อ ๑๑๕ ในวันและเวลา 

ราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ ผ่านทางอีเมล์ doh®๕๑๑@doh.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชี

กลางกำหนดภายในวันท่ี...................โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑จะช้ืแจงรายละเอียดดัง

กล่าวผ่านทางเว็บไซต์ http://Songkhlal.doh.go.th และ vwvw.gprocurement.go.th ในวันที่...................

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น้ี 

- ยังไมใต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อน่ึง การจัดช้ือหรือจัดจ้างคร้ังน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือ 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดช้ือหรือการจัดจ้างใบคร้ังดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดช้ือหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชัยรัฐ แก้วโชติ)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ 

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันท่ีชื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://Songkhla%c2%ae.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
http://Songkhlal.doh.go.th


รายละเอียดแนบประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท่ี eb -  สข๑/ / ๒๔๖๓ ลงวันท่ี

งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมขน ทางหลวงหมายเลข ๔0๘ ตอน สทิงพระ 
เกาะยอ ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๖๐ -  กม.๑๔๔+๐๙๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ 

ตามรายละเอียด ดังนี้

ลำดับ
ท่ี

รายการ
ปริมาณ

งาน
หน่วย หมายเหตุ

๑ งานดัดขอบผิวทาง (EDGE CUT ๑๐ CM. THICK) ๗๖๐.๐๐ ม.
๒ งานดัดขอบผิวทาง (EDGE CUT ๑๔ CM. THICK) ๗๖๐.๐๐ ม.
๓ ๒.๑ งานถางป่าและชุดตอ (CLEARING AND GRUBBING) ๑๒,๓๐๐.๐๐ ตร.ม.

๒.๒(๑) งานดัดดิน (EARTH EXCAVATION) ๔,๐๔๐.๐๐ ลบ.ม.
๔ ๒.๒(๔) งานชุดวัสดุไม่เหมาะสม (UNSUITABLE MATERIAL 

EXCAVATION)
๔๐.๐๐ ลบ.ม.

๖ ๒.๒(๔) งานชุดบริเวณดินอ่อน (เฉพาะงานชุด) (SOFT 
MATERIAL EXCAVATION) (EXCAVATION ONLY)

๔๐.๐๐ ลบ.ม.

ร

๗ ๒.๓(๑) งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT) ๙๔๐.๐๐ ลบ.ม.
๘ ๒.๓(๔.๑) งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER 

SIDEWALK)
(9), GaOO.OO ลบ.ม.

✓
๙ ๒.๔(๒) งานวัสดุคัดเลือก ก. (SELECTED MATERIAL A) ๓,๖๑๐.๐๐ ลบ.ม.

๑๐ ๓.๑(๑) งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE 
SUBBASE)

๓,๔๑๐.๐๐ ลบ.ม

©)(9) ๓ . ๒(๑) งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL 
AGGREGATE TYPE BASE)

๓,๑๐๐.๐๐ ลบ.ม. 

/
๑๒ ๔๑(๑) งานลาดแอสฟ้ลตไ,พรมโคท (PRIME COAT) (พ้ืนทาง 

หินคลุก ใฃ้ยาง CSS-®)
๗,๖๓๐.๐๐ ตร.ม.

๑๓ ๔๑(๒) งานลาดแอสฟ้ลต์แทคโคท (TACK COAT) ๑๔,๖๓๐.๐๐ ตร.ม,.
๑๔ ๔.๔(๓) งานขั้นรองผิวทางแอสฟิลต์คอนกรีต หนา ๔ ซม. 

(ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๔ CM. THICK
๗,๖๓๐.๐๐ ตร.ม.

ร

๑๔ ๔.๔(๘) งานแอสฟ้ลต์คอนกรีตผสมยางพารา หนา ๔ ซม. 
(PARA-ASPHALT CONCRETE ๔ CM. THICK)

๑๔,๖๓๐.๐๐ ตร.ม.
/

๑๖ ๔.๒(๒.๑) งานต่อความยาวท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก 

กม.๑๔๔+๙๖๐ SIZE ๒-(๑.๔๐ X ๑.๒๐) (EXTENSION OF 
EXISTING R.C.BOX CULVERTS AT STA.®<B๔+๙๖๐ SIZE
๒-(๑.๔๐ X ๑.๒๐)

๔.๐๐ ม.

๑๗ ๔.๓(๑.๒) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ 
ม. ข้ัน ๓ (R.C.PIPE CULVERT DIA. ๐.๓๐ M. CLASS ๓)

๑๐.๐๐ ม.



-๒-

ลำดับ
ท ี่

รายการ
ปริมาณ

งาน
หน่วย หมายเหตุ

๑๘ ๔.๓(๔.๑) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๐๐ 
ม. ข้ัน ๒ (R.C.PIPE CULVERT DIA. ๑.๐๐ M. CLASS ๒)

๓๖.๐๐ ม.

๑๙ ๔.๓(๖.๒) งานท่อกลม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑ . ๒๐ 
ม. ข้ัน ๓ (R.C.PIPE CULVERT DIA. ๑ . ๒๐ M. CLASS ๓)

๑,๓๗๒.๐๐ ม.

๒๐ ๖.๓(๑.๓.๒) อ่างรับนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนิด C สำหรับท่อ 

ขนาด 0  ๑.๒๐ ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต (R.c. MANHOLE 
TYPE "C" FOR R.c.p. 0  ๑.๒๐ M. WITH R.c. COVER)

๑๐๐.๐๐ แห่ง

๒๑ อ่างรับนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กฃนิด G สำหรับท่อกลม ๑ 0  
๑.๒๐ ม.ตัดกับท่อกลม ๑ 0  ๑.๐๐ ม. พร้อมฝาปิดคอนกรีต 
(R.C. MANHOLE TYPE "G" WITH R.c. COVER)

๒.๐๐ แห่ง

๒๒ อ่างรับนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด J สำหรับท่อกลม ๑ 0  

๑.๒๐ ม.ตัดกับท่อเหลี่ยม ๒-(๑.๔๐X®.๒๐) พร้อมฝาปิด 
คอนกรีต (R.C. MANHOLE TYPE "J" WITH R.c. COVER)

๒.๐๐ แห่ง

/

๒๓ ๖.๓(๔) ท่อรับนํ้าคอนกรีตเสริมเหล็กทรงเหลี่ยมจากขอบคัน 
หิน (R.C. RECTANGULAR PIPE FROM CURB INLET)

๑๐๐.๐๐ ม.

๒๔ ๖.๓(๑๔.๑) กำแพงกันดินแบบที่ ๑A (ผนังก่ออิฐฉาบปูน) 
(RETAINING WALL TYPE ๑A (MASONRY BRICK WALL))

๑,๔๒๐.๐๐ ม.

๒๔ ๖.๓(๑๔.๒) กำแพงกันดินแบบที่ ๒A (RETAINING WALL 
TYPE ๒A)

๔๐.๐๐ ม.

๒๖ ๖.๔(๑) ขอบคันหินรางตื้น (BARRIER CURB AND GUTTER) ๑,๔๗๐.๐๐ ม.
๒๗ ๖.๔(๓ ) แผ่นปูพ้ืนทางเท้าสำหรับผู้พิการทางสายตา ขนาด 

๓๐x๓๐x๓.๔ ซม. สเหลอง (CONCRETE BRAIKLLE BLOCK 
SIZE ๓๐x๓๐x๓.๔ ซม.YELLOW COLOR)

๒๐๐.๐๐ ตร.ม.

๒๘ ๖.๔(๔) งานพื้นทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็กเซาะร่อง ขนาด 
๔๐x๔๐ ซม. หนา ๗ ซม. (๗ CM. THICK REINFORCE 
CONCRETE SLAB ๔๐ X ๔๐ CM GROOVING)

๔,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.

๒๙ ๖.๑๔(๒) เส้น'จราจร'ชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีเหลือง 
(THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW))

( 9 ) ๘ 0 . 0 0 ตร.ม.

๓๐ ๖.๑๔(๒) เส้น'จราจร'ชนิด THERMOPLASTIC PAINT สีขาว 
(THERMOPLASTIC PAINT (WHITE))

๓๔๐.๐๐ ตร.ม.

๓๑ ๗. งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง สำหรับ 
ทางหลวง ๔ ซ่องจราจร (TRAFFIC MANAGEMENT 
DURING CONSTRUCTION)

๑.๐๐ เหมา
จ่าย



-๓-

เง่ือน'ไข
๑. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่กำหนดไว้ตามรายละเอียดข้างต้น ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกำหนดให้ 

ดำเนินการ ในตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด หรือเพิ่มตอนต้นหรือตอนปลายตามความจำเป็น ภายใน 
ระยะไม่เกินต้านละ ๔ 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 ให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง

๖. ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งประกาศนี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ไต้รับ 
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๗. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามประกาศนี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกไต้รับความเสียหายด้วยเหตุ 
ละเมิด หรือเหตุใดก็ตามและกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไปเพื่อความ 
รับผิดขอบของผู้รับจ้างดังกล่าวนี้ เป็นจำนวนเงินเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยอมขดใช้แทนกรมทางหลวงท้ังส้ิน

(นายวิชัยรัฐ แก้วโขติ)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑



เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท ี่......................

การจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านขุมซน ทางหลวงหมายเลข ๔0๘ ตอน สทิงพร 

- เกาะยอ ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๖0 - กม.๑๔๔+0๙๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ 

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาที่ ๑ 

ลงวันที่ พฤษภาคม ๒๔๖๓

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑ ซ่ีงต่อไปน้ีเรียกว่า "กรม" มีความประสงค์จะ ประกวด 

ราคาจ้างก่อสร้าง งานจ้างเหมากิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมซน ทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ ตอบ สทิงพระ - 

เกาะยอ ระหว่าง กม.๑๔๔+๓๖๐ - กม.๑๔๔+๐๙๓ ปริมาณงาน ๑ แห่ง จำนวน ๓๑ รายการ ณ ตำบลหัวเขา และ 

ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยมีฃ้อแนะนำและ 

ข้อกำหนดดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒ 

(๒) รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง 

ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๔๔๑

(๓) คู่มีอเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาฉบับปี 

พ.ศ. ๒๔๖๑

(๔) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.

(๔) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 

(๖) STANDARD DRAWING (REVISION ๒๐๑๔) EDITION ๒๐๑๘ 

(๗) แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด 

(๘) มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)

๑.๒ แบบใบเสนอราคาท่ีกำหนดไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ สัญญาจ้างก่อสร้าง

๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน

(๑) หลักประกันการเสนอราคา

(๒) หลักประกันสัญญา

(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า

(๔) หลักประกับผลงาน



๑.๔ สูตรการปรับราคา

๑.๖ บทนิยาม

(๑) ผู้ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

(๒) การขัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม 

๑.๗ แบบบัญซืเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 

(๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒

๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)

๑.๙ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรม

ทางหลวง ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

๑.๑๐ รายการงานที'ผู้รับจ้างต้องรับผิดในความชำรุดบกพร่องของงาบจ้างหรือความเสียหาย

ภายในกำหนดเวลา

๑.๑๑ รายละเอียดบัญชี เครื่องมือทดสอบวัสดุก่อสร้างและเครื่องมือสำรวจ

๑.๑๒ เง่ือนไขการเสนอแผนการทำงาน

๑.๑๓ เง่ือนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

๑.๑๔ หนังสือ เร่ือง แจ้งยืนยันการให้ความยินยอมให้ใฃ้ผสิตภัณฑ์ของโรงงานผสมแอสพิลด้

คอนกรีต

๑.๑๔ แบบแสดงแผนท่ีที'ต้ังโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสม

แอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง

๑.๑๖ หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการเสนอราคางานก่อสร้าง

๑.๑๗ แนวทางปฏิบัติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของ ทาง

ราขการกรณีงานก่อสร้างทุกประเภทซ่ึงมืค่างานต้ังแต่ ๑ ล้านบาทข้ึนไป

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

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย

๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้'ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง



๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้ 

จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กรม

ทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง 

เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล

ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรม

ทางหลวง โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างช้ันพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางช้ัน ๑-๒ และไม่ 

ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างช้ันพิเศษ หรือ

งานก่อสร้างทางช้ัน ๑ -  ๒ ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ จะ'ได้รับการคงสิทธ๋ึเดิม'โดยจะต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ 

ในบัญชีรายซ่ือผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ 

wvwv.gprocurement.go.th

๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟิลต์คอนกรีตแบบ 

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

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังลือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิตแอสพิลต์คอนกรีต 

สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในลังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูก 

ยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังน้ี 

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รับอนุญาติให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

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

ให้ความยินยอมให้ใข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังลือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิต



แอสพิลต้คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้อง 

โม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๒.๑๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจาก 

โรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีตถีงก่ีงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐0 กิโลเมตร ตาม 

แบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

๒.๑๔ ผู้ยื่บข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใข้ผลิตภัณฑ์ 

แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซ้ือน้ํายางพาราสดจาก 

ชุมบุมสหกรณ์ฯ โดย

(๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสรีมการใข้ 

ยางพาราภาครัฐ และมีหนังลือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๒.๑๔(๑) ที่ระบุปริมาณนํ้า 

ยางสดและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๒.๑๔(๒) ที่ระบุ 

ปริมาณบํ้ายางข้นและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต้ผสมยางพารา

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.® ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังลือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายซ่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาซนจำกัด ให้ย่ืนสำเนาหนังลือรับรองการจด 

ทะเบียนนิติบุคคล หนังลือบริคณห์สนธิ บัญชีรายซ่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย 

ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมท้ังรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใซ่นิติบุคคล ให้ย่ืน 

สำเนาบัตรประจำตัวประซาซนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงท่ีแสดงถืงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว 

ประซาซนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมท้ังรับรองสำเนา 

ถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืนสำเนา 

สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี



(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)

(๔) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดชื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม,ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document

Format)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบ 

ถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) 

ให้โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ดังกล่าวใบรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณิท่ีผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอ่ืนกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบ 

อำนาจซ่ึงติดอากรแสตมบีตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ท้ังน้ีหาก 

ผู้รับมอบอำนาจเปีนบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๔

(๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอมีโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีตแบบเคล่ือนที, (Mobile Asphalt Concrete Plant) ต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ 

ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์ 

คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม,หมด 

อายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใข้ หรือเพิกถอน

หรือ ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตท่ีอ่ืน จะต้อง

แนบหลักฐานดังน้ี

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสม 

แอสพิลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

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

ของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต้คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงาน 

ผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าว 

ต้องไม,หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

(๔) แผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟิลต์ 

คอนกรีตถีงก่ีงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม'เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้าย 

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔



ญขีเอกสารส่วนท่ี ๒ ทั้งหมดท่ีได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาค 

รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗(๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เม่ือผู้ย่ืนข้อเสนอดำเนินการแนบไฟส์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ครบถ้วน 

ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้ 

โดยผู้ย่ืนข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ตังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ท้ังส้ิน และจะต้องกรอก 

ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมท้ังหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ 

เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔๒ ให้ผู้ยื่นข้อเสนอกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ข้อ ๑.๒ ให้ครบถ้วนโดยไม่ต้องย่ืนใบแจ้ง 

ปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้างในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาไต้เพียงคร้ังเดียวและราคา 

เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 

ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น 

สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอื่น และค,าใข้จ่ายท้ังปวงไว้แล้ว

ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๒๗๐ วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดย 

ภายในกำหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดขอบราคาท่ีตนไต้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามีไต้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือจากวันท่ีไต้รับหนังสือแจ้งจาก กรม ให้เร่ิมทำงาน

๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ

ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ท้ังหมดเสืยก่อนท่ีจะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขใน 

เอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์

๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

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

ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เม่ือพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๖ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใข้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร



ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอ'บความครบถ้วน 

ถูกต้อง และซัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ 

เสนอราคาให้แก'กรม ผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดำเนินการตรวจสอบ 

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ 

(๑) หรือไม, หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ 

กรรมการฯ จะตัดรายซ่ือผู้ยื่นข้อเสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที, 

มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 

และคณะกรรมการๆ เช่ือว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการๆ จะตัดรายซ่ือ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้น 

แต่ กรม จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้!เร่ิมให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็น 

ประโยชน์ต่อการพิจารณาของกรม

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี

(๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(๒) ราคาท่ีเสนอจะต้องเป็นราคาที,รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้

จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว

กำหนด

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ท่ี

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแล้วไมใต้

(๔) ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องสืกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางท่ีแสดงไว้ในเว็บไชต์ www.gprocurement.go.th 

๔. หลักประกันการเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จำนวน ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึง 

ล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๔.๑ เช็คหรือดราฟทํท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ีท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ันชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันท่ีย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๔.๒ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายกำหนด

http://www.gprocurement.go.th


๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิซย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด

กรณีท่ีผู้ย่ืนช้อเสนอนำเช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารส่ังจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ํา 

ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องล่งค้นฉบับเอกสาร

ตังกล่าวมาให้กรมตรวจสอบความถูกต้องในวันท่ี.................... ระหว่าง

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

กรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า', ประสงค์จะใช้หนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุซ่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังน้ี

ผู้ย่ืนข้อเสนอ

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซ่ือกิจกรรมร่วมค้าตังกล่าว เป็น

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุซ่ือผู้เข้าร่วมค้ารายท่ีสัญญา 

ร่วมค้ากำหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กรมจะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน 

นับถัดจากวันท่ีกรมไค้พิจารณาเห็นขอบรายงานผลคัดเสือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 

รายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดหรือไค้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนไค้ต่อเม่ือไค้ทำสัญญาหรือข้อตกลง 

หรือผู้ย่ืนข้อเสนอไค้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม,ว่าในกรณีใด  ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 

๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย่ืนข้อเสนอ กรม จะพิจารณาจาก

๖.๓

ราคารวม

หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อ



เสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผล การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม,รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอ 

เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป 

จากเงื่อนไขที่กรมกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสำคัญและความ 

แตกต่างน้ัน ไม่มีผลทำให้เกิดการไต้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกร 

รมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน

๖.๔ กรมสงวนสิทธ๋ิไม,พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม'มีการผ่อนผัน ในกรณีตังต่อ

ไปน ี้
(๑) ไม่ปรากฏข่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายข่ือผู้รับเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายข่ือผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรม

(๒) ไม่กรอกข่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างด้วย

อิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขท่ีกำหนดในเอกสารประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความไต้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น

๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ

พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอข้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมไต้ กรมมีสิทธิท่ี 

จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไมท้าสัญญา หากข้อเท็จจริงตังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๖.๖ กรมทรงไว้ข่ืงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหน่ีงราคาใด หรือราคาที,เสนอท้ังหมด

ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยขน้ของทางราชการเป็น 

สำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของกรมเป็นเด็ดขาดผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิไต้ รวมท้ัง 

กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม,ว่าจะเป็นผู้ย่ืนข้อ 

เสนอท่ีไต้รับการคัดเลือกหรือไม,ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเข่ือถือไต้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอ 

เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอรายท่ีเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไต้ว่าไม่อาจดำเนิน 

งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไต้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรม 

จะให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน้ันซ้ืแจงและแสดงหลักฐานท่ีทำให้เข่ือไต้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค0าซ้ืแจงไม่เป็นที,รับพิงไต้ กรม มีสิทธิท่ีจะไม'รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ 

ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน ท้ังน้ีผู้ย่ืนข้อเสนอตังกล่าวไม,มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรม



๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก

ปรากฏว่ามีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วม 

กัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ 

รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

๗. การทำสัญญาจ้างก่อสร้าง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 

๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือกับกรม ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันท่ีไดัรับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา 

เป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้กรมยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดย 

ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 

๗.๑ เงินสด

๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นส่ังจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันท่ี'ท่ีใข้เช็คหรือดราฟทํ

น้ัน ชำระต่อเจ้าหน้าท่ีในวันทำสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทำการ

๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบาย

กำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม 

รายซ่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ 

ธนาคารท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีผู้ซนะการประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรมจะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทำสำเร็จจริงตามราคาต่อหน่วย ท่ีกำหนด 

ไวิในใบแจ้งปริมาณงานและราคา บอกจากในกรณีต่อไปน้ี

(๑) เม่ือปริมาณงานที,ทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม,เกิน 

ร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานท่ีกำหนดไวิในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ใน 

อัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา

(๒) เม่ือปริมาณงานที'ทำเสร็จจริงในส่วนท่ีเกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณ 

งานท่ีกำหนดไวิในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาต่อ 

หน่วยตาบสัญญา



(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๔ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานท่ีกำหนด 

โวในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมขดเชยเป็นค่า 

overhead และ mobilization สำหรับงานรายการน้ัน ในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่างระหว่างปริมาณงาน 

ท้ังหมดของงานรายการน้ันตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานท่ีทำเสร็จจริงคูณด้วยราคาต่อหน่วยตามสัญญา 

ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพ่ิมซดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก้ผู้รับจ้างในงวด 

สุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

(๔) กรมจะจ่ายเงินที่เพิ่มข้ึนตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 

หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามท่ีเห็นสมควร เว้นแต่กรณีท่ีกรมพิจารณาเห็นว่า 

ปริมาณงานที'ทำเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานอ่ืนท่ีเหลือ อีกท้ังงานที่เหลืออยู่กิมิได้มีผลกระทบต่อการ 

จ่ายเงินค่างานท่ีแล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กรม อาจจ่ายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่า 

งานงวดน้ันๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของกรม 

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็น 

หนังลือจะกำหนด ดังน้ี

๙.๑ กรณีที,ผู้รับจ้างนำงานที'รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าผืเนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ๑๒.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน

๙.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ

เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ๐.๒๔ ของราคางานจ้าง 

๑๐. การรับประกันความขำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงได้ทำสัญญาจ้าง ตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อ 

ตกลงจ้างเป็นหนังลือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไม่น้อย 

กว่า ๒ ปี นับถัดจากวันท่ีกรมได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก่ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๔ วัน 

นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

๑®. การจ่ายเงินล่วงหน้า

ผู้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ ๑๔ ของราคาค่าจ้างท้ังหมด 

แต่ทั้งนี้จะต้องล่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังลือคํ้าประกันหรือหนังลือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก'กรมก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้าน้ัน 

๑๒. การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้าง จะหักเงินจำนวนร้อยละ....๑๐...ของเงินที'ต้อง

จ่ายในงวดน้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ท้ังส้ินไม่ต่ํากว่า... ๖....... เดือน



(สำหรับสัญญาท่ีเป็นราคาต่อหน่วย) หรือจำนวน...................... บาท (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม) ผู้รับ

จ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือคํ้าประกัน 

อิเล็กทรอนิกส์ซ่ีงออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทน

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรค 

หน่ีงให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

๑๓. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๓.๑ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ไต้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

การลงนามในสัญญาจะกระทำไต้ต่อเม่ือ กรมไต้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบ 

ประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓.๒ เม่ือกรมไต้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และไต้ตกลงจ้าง ตามการ 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องส่ังหรือนำส่ิงของมาเพ่ืองานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 

และของน้ันต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที,มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ีงเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมกา 

รพาณิขยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ 

วัน นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างส่ังหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที'รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ 

ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนไต้

(๒) จัดการให้ส่ิงของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเซ่นเดียวกับเรือไทย 

จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะไต้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกส่ิงของน้ัน โดยเรืออ่ืนท่ีมิใข่เรือ 

ไทย ซ่ึงจะต้องไต้รับอนุญาตเซ่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน

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

การส่งเสริมการพาณิซยนาวี

๑๓.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงกรมไต้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน 

เวลาที,กำหนดดังระบุไว้ใบข้อ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ําประกัน การ 

ย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ซดใข้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน ตาม 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๓.๔ กรมสงวนสิทธ้ิที'จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน



ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นท่ีสุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียก 

ร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม

๑๓.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีไต้ โดยท่ีผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่า 

เสียหายใดๆ จากกรมไม,ไต้

(๑) กรมไม่ไต้รับการจัดสรรเงินท่ีจะใข้ในการจัดจ้างหรือไต้รับจัดสรรแต่ไม,เพียงพอท่ี

จะทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป

(๒) มีการกระทำท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขนะการจัดจ้างหรือที่ไต้รับการดัดเลือกมี 

ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนไต้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแช่งชันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน 

กับผู้ยืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าท่ีในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก,กรม หรือกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะ

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

ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง

การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๔ จะนำมาใข้ในกรณีท่ี ค่า 

งานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี

ตามเง่ือนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณท่ีใข้กับสัญญาแบบปรับราคาไต้ตามมติคณะรัฐมนตรี 

เม่ือวันท่ี ๒๒ สิงหาคม ๒๔๓๒ เร่ือง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาขีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ 

คณะรัฐมนตรี ท่ี นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันท่ี ๒๔ สิงหาคม ๒๔๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีท่ีระดับท่ีกำหนดไว้โนวันแล้วเสร็จตามท่ีกำหนดไวิใน 

สัญญา หรือภายในระยะเวลาท่ีกรมไต้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการท่ีไต้ระบุในข้อ ๑.๔ 

๑๕. มาตรฐาน!เมือช่าง

เม่ือกรมไต้คัดเลือกผู้ยืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและไต้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้ 

แล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบ 

มาตรฐาน!เมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตราฐาน!เมือช่างจาก จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบ 

! เมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอ่ืน หรือสถาบันเอกซนท่ีทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช.

ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการสืกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการไต้ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ 

ชองแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปน้ี 

๑๕.๑ ช่างโยธา 

๑๕.๒ ช่างก่อสร้าง



๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เบีนผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ 

ตามหลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้กำหนดไวโดยเคร่งครัด

๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที,ได้รับการคัดเลือกให้ 

เบีบผู้รับจ้างเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกำหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือ 

ทำสัญญากับกรม ไว้ช่ัวคราว

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงสงขลาท่ี ๑

พฤษภาคม ๒๔๖๓


