รายละเอียดกําหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding)
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๐
รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔
ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖ (ทางแยกบานหาดกรวด) ปริมาณงาน ๑ แหง
๑. ความเปนมา
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101 บริเวณทางแยก ที่ กม.3+0๗๖ มีทางแยก
รวมกับทางหลวงหมายเลข 1040 ตอนควบคุม 0101 และมีทางหลวงของกรมทางหลวงชนบท มาบรรจบเปน 4
แยก มีผูใชเสนทางบริเวณทางแยกเปนจํานวนมาก สภาพบริเวณทางแยกเปนผิวทาง AC เริ่มมีสภาพเปนรองลอ ไมเรียบ
มีรอยแตกราวเปนแหง ๆ รวมถึงลักษณะทางแยกไมถูกตองตามหลักทางวิศวกรรม แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 เห็นควร
ปรับปรุงใหเปนผิวทางคอนกรีตบริเวณทางแยกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง , ปรับปรุงชองจราจรใหมีความกวางเพิ่มขึ้น
แกไขลักษณะทางแยกใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม , ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง , อุปกรณความปลอดภัย รองรับปริมาณ
การจราจรที่มีเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นในอนาคต เปนการอํานวยความสะดวกปลอดภัย สําหรับผูใชทางหลวงตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. ปรับปรุงใหเปนผิวทางคอนกรีตบริเวณทางแยกเพื่อเพิ่มความแข็งแรง
๒. ปรับปรุงชองจราจรใหมีความกวางเพิ่มขึ้นแกไขลักษณะทางแยกใหถูกตองตามหลักวิศวกรรม ,
ติดตั้งไฟฟาแสงสวาง , อุปกรณความปลอดภัย รองรับปริมาณการจราจรที่มีเปนจํานวนมากและเพิ่มขึ้นในอนาคต
๓. เปนการอํานวยความสะดวกปลอดภัย สําหรับผูใชทางหลวงตอไป
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ เปน(นิติบุคคล)***ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๓.๒ ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3.๓ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง *
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๓.๔ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๓.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะทีห่ ามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๓.๖ เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปนผูไดรับการ
จดทะเบียนเปนผูรับเหมา งานกอสรางทางชั้นพิเศษ หรือ ผูรับเหมางานกอสรางทางชั้น ๑ - ชั้น ๔ และ งานบํารุง
ทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement In – Place Recycling กับกรมทางหลวงและไมขาดคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
๓.๗ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงิน
ไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

-๒๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓.๑๐ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓.๑๑ ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
๔. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบหาลานบาทถวน)
ราคากลาง ๑๔,๕๘๖,๖๐๐.๐๐ บาท ( เงินสิบสี่ลานหาแสนแปดหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน )
๕. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. หลักประกันการเสนอราคา
คาหลักประกันการเสนอราคาเปนเงิน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(เงินเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)
๗. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๓๑๐๐
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน
บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖ (ทางแยกบานหาดกรวด) ปริมาณงาน ๑ แหงตามรายละเอียดดังนี้.๑. งาน REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE
ปริมาณงาน
๑๕๓.๐๐ ลบ.ม.
SUBBASE
๒. งาน REMOVAL OF EXISTING CRUSHED ROCK SOIL ปริมาณงาน
๑,๓๕๖.๐๐ ลบ.ม.
AGGREGATE TYPE BASE
๓. งาน REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB
ปริมาณงาน
๑๔๖.๐๐ ม.
๔. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE
ปริมาณงาน
๓๑๐.๐๐ ตร.ม.
SURFACE ๕ CM. DEPTH
๕. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE
ปริมาณงาน
๖,๐๓๐.๐๐ ตร.ม.
SURFACE ๑๐ CM. DEPTH
๖. งาน CLEARING AND GRUBBING
ปริมาณงาน
๑,๑๗๒.๐๐ ตร.ม.
๗. งาน EARTH EXCAVATION
ปริมาณงาน
๒๑๓.๐๐ ลบ.ม.
๘. งาน EARTH EMBANKMENT
ปริมาณงาน
๘๔.๐๐ ลบ.ม.
๙. งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND
ปริมาณงาน
๑๘.๐๐ ลบ.ม.
๑๐. งาน SELECTED MATERIAL "A"
ปริมาณงาน
๑๐๒.๐๐ ลบ.ม.
๑๑. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE
ปริมาณงาน
๙๓.๐๐ ลบ.ม.
๑๒. งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ๒๐ CM. DEPTH ปริมาณงาน ๑๔,๓๖๙.๐๐ ตร.ม.
๑๓. งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT ปริมาณงาน
๖๘๙.๐๐ ลบ.ม.

-๓๑๔. งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION
ปริมาณงาน
OF EXISTING BASE ๑๐ CM. DEPTH
๑๕. งาน PRIME COAT (MC-๗๐,EAP)
ปริมาณงาน
๑๖. งาน TACK COAT
ปริมาณงาน
๑๗. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE ๕ CM. ปริมาณงาน
THICK
๑๘. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM. ปริมาณงาน
THICK
๑๙. งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT
ปริมาณงาน
๒๕ CM. THICK
๒๐. งาน EXPANSION JOINT
ปริมาณงาน
๒๑. งาน CONTRACTION JOINT
ปริมาณงาน
๒๒. งาน LONGITUDINAL JOINT
ปริมาณงาน
๒๓. งาน DUMMY JOINT
ปริมาณงาน
๒๔. งาน BARRIER CURB AND GUTTER
ปริมาณงาน
(DWG.NO.RS – ๕๐๘)
๒๕. งาน CONCRETE SLAB BLOCK ๔๐X๔๐X๔ CM.
ปริมาณงาน
(DWG.NO.MD –๕๐๑)
๒๖. งาน SIGN PLATE (DWG. NO. RS – ๑๐๑)
ปริมาณงาน
ชนิด HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ
แผนสติ๊กเกอรสําหรับพื้น , ตัวอักษร , เสนขอบหรือเครื่องหมาย
สะทอนแสงสีตางๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ําเงิน,ขาว) กรณีใช
แผนเหล็กอาบสังกะสี หนา ๑.๒๐ มม. (ชนิดไมมีเฟรม)
๒๗. งาน R.C. SIGN POST SIZE ๐.๑๒ x ๐.๑๒ M.
ปริมาณงาน
๒๘. งาน ROADWAY LIGHTINGS (๙.๐๐ M.
ปริมาณงาน
(MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE
BRACKET WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS
๒๕๐ WATTS, CUT-OFF) (กรณีมีทอลอด)
๒๙. คาธรรมเนียมการไฟฟา
ปริมาณงาน
๓๐. งาน CURB MARKINGS
ปริมาณงาน
๓๑. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
ปริมาณงาน
๓๒. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน

๖,๐๔๐.๐๐ ตร.ม.
๑๔,๓๖๙.๐๐ ตร.ม.
๑๔,๓๖๙.๐๐ ตร.ม.
๑๔,๓๖๙.๐๐ ตร.ม.
๑๔,๓๖๙.๐๐ ตร.ม.
๖,๖๗๓.๐๐ ตร.ม.
๓๐.๐๐
๖๔๒.๐๐
๑,๗๒๔.๐๐
๑๒๓.๐๐
๑๒๓.๐๐

ม.
ม.
ม.
ม.
ม.

๑๑๕.๐๐ ตร.ม.
๔.๖๐ ตร.ม.

๒๑.๐๐ ม.
๒๑.๐๐ ตน

๑.๐๐ แหง
๔๖.๕๐ ตร.ม.
๙๖๖.๐๐ ตร.ม.
๑.๐๐ LS.

-๔๘. งานตามแผนรายประมาณการนี้
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได
๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการ
งดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของกรมทางหลวง (กันยายน ๒๕๕๖)
๑๐. สถานที่ติดตอหรือขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือสงขอเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิจารณ เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะงานนี้เปนลายลักษณอักษรโดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง “ผูอํานวยการแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ เลขที่ ๑๕ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
๕๓๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๕๔๑-๑๐๐๕ ตอ ๑๗ , ๑๘ โทรสาร ๐-๕๕๔๑-๖๐๘๖ หรือทางเว็บไซต
www.gprocurement.go.th , www.doh.go.th หรือ E-MAIL.DOH ๐๖๔๐@DOH.GO.TH โดยระบุชื่อที่อยูและ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได มิฉะนั้นจะไมรับพิจารณาขอเสนอแนะ

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ
(นายประสิทธิ์ เขียวจันทรแสง) นายชางโยธาอาวุโส
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นางปาริชาติ จักรนารายณ) นักวิชาการสถิติ ชํานาญการ

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ จิ๋วปญญา) นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ

- ราง -

ประกาศ กรมทางหลวง
เรื่อง ประกวดราคาจางงานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖
(ทางแยกบานหาดกรวด) ปริมาณงาน ๑ แหง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------เลขที่ E อต.๑ /
/๒๕๖๐
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะประกวด
ราคาจางโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๓๑๐๐
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑
ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖ (ทางแยกบานหาดกรวด) ปริมาณงาน ๑ แหง กําหนดเวลาทําการ
๑๓๐ วัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๖,๖๐๐.๐๐ บาท
( เงินสิบสี่ลานหาแสนแปดหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปน(นิติบุคคล)***ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง *
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเ สนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
***6. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปน
ผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมา งานกอสรางทางชั้นพิเศษ หรือ ผูรับเหมางานกอสรางทางชั้น ๑ - ชั้น
๔ และงานบํารุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement In – Place Recycling กับกรมทาง
หลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
****7. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางในวงเงิน
ไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
****๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
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ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
****๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา/ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาดวย
อิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระเงิน
ผานทางธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ บัญชีเลขที่ ๕๑๐๖๐๓๙๑๕๐ ในระหวางวันที่
ถึงวันที่
.
โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่
เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคาดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.doh.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕ – ๔๑๑๐๐๕ ตอ ๑๑๗ , ๑๘
ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนีจ้ ะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได
ประกาศ ณ วันที่
พ.ศ.
(

)

ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

*
**

ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดจาง
การกําหนดเงือ่ นไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตอง
ตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
*** ใหสวนราชการผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน
สําหรับเงื่อนไขตามขอ 7 – 10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ระบุชื่อเว็บไซตของสวนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อ
ผูเสนอราคาสามารถดาวนโหลดคูมือตางๆ ที่เกี่ยวของไดทาง Web site :
www.doh.go.th ของกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบทายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ E อต.1/
/2560 ลงวันที่
.
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ปงบประมาณ 2560 รหัสงาน 33100
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0101
ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.3+076 (ทางแยกบานหาดกรวด) ปริมาณงาน 1 แหง ตามรายละเอียดดังนี้.ลําดับ
รายการ
หนวยนับ ปริมาณงาน
ที่
1 งาน REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE SUBBASE
ลบ.ม.
153.00
2 งาน REMOVAL OF EXISTING CRUSHED ROCK SOIL
ลบ.ม.
1,356.00
AGGREGATE TYPE BASE
3 งาน REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB
ม.
146.00
4 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE ตร.ม.
310.00
5 CM. DEPTH
5 งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE
ตร.ม.
6,030.00
SURFACE 10 CM. DEPTH
6 งาน CLEARING AND GRUBBING
ตร.ม.
1,172.00
7 งาน EARTH EXCAVATION
ลบ.ม.
213.00
8 งาน EARTH EMBANKMENT
ลบ.ม.
84.00
9 งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND
ลบ.ม.
18.00
10 งาน SELECTED MATERIAL "A"
ลบ.ม.
102.00
11 งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE
ลบ.ม.
93.00
12 งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH
ตร.ม.
14,369.00
13 งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT
ลบ.ม.
689.00
14 งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING
ตร.ม.
6,040.00
BASE 10 CM. DEPTH
15 งาน PRIME COAT (MC-70,EAP)
ตร.ม.
14,369.00
16 งาน TACK COAT
ตร.ม.
14,369.00
17 งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK
ตร.ม.
14,369.00
18 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.
ตร.ม.
14,369.00
THICK
19 งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM.
ตร.ม.
6,673.00
THICK
20 งาน EXPANSION JOINT
ม.
30.00
21 งาน CONTRACTION JOINT
ม.
642.00
22 งาน LONGITUDINAL JOINT
ม.
1,724.00
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ลําดับ
รายการ
ที่
23 งาน DUMMY JOINT
24 งาน BARRIER CURB AND GUTTER (DWG.NO.RS - 508)
25 งาน CONCRETE SLAB BLOCK 40X40X4 CM.
(DWG.NO.MD - 501)
26 งาน SIGN PLATE (DWG. NO. RS - 101) ชนิด HIGH
INTENSITY GRADE โดยวิธีการตัด-แปะ แผนสติ๊กเกอรสําหรับพื้น,
ตัวอักษร , เสนขอบหรือเครื่องหมายสะทอนแสงสีตางๆ (เหลือง
,เขียว,แดง,น้ําเงิน,ขาว) กรณีใชแผนเหล็กอาบสังกะสี หนา
1.20 มม. (ชนิดไมมีเฟรม)
27 งาน R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.
28 งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING HEIGHT)
TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH
PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF)
(กรณีมีทอลอด)
29 คาธรรมเนียมการไฟฟา
30 งาน CURB MARKINGS
31 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
32 งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

หนวยนับ

ปริมาณงาน

ม.
ม.
ตร.ม.

123.00
123.00
115.00

ตร.ม.

4.60

ม.
ตน

21.00
21.00

แหง
ตร.ม.
ตร.ม.
LS.

1.00
46.50
966.00

หมายเหตุ
1.ภายในระหวางกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผูวาจางมีสิทธิที่จะกําหนดใหทํางาน ในตอนใดกวางเทาใด หรือ
เวนตอนใดตามความจําเปนและเพิ่มเติมตอนตนหรือ ตอนปลาย ภายในระยะทางไมเกินดานละ 5 กิโลเมตร เพื่อให
ไดปริมาณงานตามที่กําหนดไวในสัญญา
2.ในการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้ไมเปนการผูกมัดวา
กรมทางหลวงจะตองจางหรือลงนามในสัญญา
3.หากมีขอขัดของ หรือสาเหตุประการใด ที่จะทําใหกรมทางหลวงไมอาจรับเปนคูสัญญา ผูเสนอราคาในการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้ไดใหความยินยอมวาจะไมเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ จากทางราชการ
(
)
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

- ราง –
เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ อต.๑ /
/ ๒๕๖๐
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๐
รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔
ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖ (ทางแยกบานหาดกรวด)
ปริมาณงาน ๑ แหง
ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ลงวันที่
----------------------------------------กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม”* มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทาง
แยกขนาดใหญ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยก
ขนาดใหญ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๑ ตอน บึงหลัก – ฟากคลองตรอน กม.๓+๐๗๖
(ทางแยกบานหาดกรวด) ปริมาณงาน ๑ แหง
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
**(1) รายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง เลมที่ 1 , เลมที่ ๒
**(2) รายการละเอียดและขอกําหนดการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
**(3) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง
**(4) แบบแปลน
**(5) คูมือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานกอสรางบูรณะและบํารุงรักษาฉบับป
พ.ศ. 25๕๔
**(6) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบน
ทางหลวง
**(7) คูมือการใชอุปกรณควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่กอสราง
**(8) รายละเอียดและหลักเกณฑงานบริหารการจราจรในระหวางการกอสราง
**(9) คูมือควบคุมงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม คสล.
**(10) ขอกําหนดพิเศษ
**(11) Standard Drawing
**(12) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของกรม
ทางหลวง (กันยายน 2556)
(๑๓) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๒/๒๕๓๒
(๑๔) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๑๐๓/๒๕๓๒
(๑๕) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๕/๒๕๓๒
(๑๖) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๘/๒๕๓๒
(๑๗) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๑๑/๒๕๓๓
(๑๘) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๑๓/๒๕๔๓
(๑๙) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๓๐๙/๒๕๔๔

-2(๒๐) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๓๒๖/๒๕๔๔
(๒๑) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗
(๒๒) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๓/๒๕๓๑
(๒๓) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๘/๒๕๓๒
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
** (๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
** (๔) หลักประกันผลงาน
** ๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities) (รายละเอียดการ
คํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียมกัน
และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๑.๙ รายการงานและเงื่อนไขที่ผูรับจางตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
หรือความเสียหายภายในกําหนดเวลา
๑.๑๐ รายละเอียดบัญชี เครื่องมือทดลองวัสดุกอสราง และเครื่องมือสํารวจ
๑.๑๑ แบบแผนปายประชาสัมพันธงานกอสราง
๑.๑๒ เงื่อนไขการเสนอแผนการทํางาน
๑.๑๓ เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผู เ สนอราคาต อ งไม เ ป น ผู ที่ ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผู เ สนอราคาต อ งไม เ ป น ผู มีผ ลประโยชน ร ว มกั น กับ ผู เ สนอราคารายอื่น ณ วั น ประกาศ
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ไม เ ป น ผู ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม
ตามขอ 1.6
๒.๔ ผู เสนอราคาต องไม เป นผู ได รั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ มกัน ซึ่งอาจปฏิ เสธไม ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด

-3** ๒.6 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง
โดยเปนผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมา งานกอสรางทางชั้นพิเศษ หรือ ผูรับเหมางานกอสรางทางชั้น ๑
- ชั้น ๔ และ งานบํารุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement In – Place Recycling กับกรม
ทางหลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมานั้น
** ๒.7 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
2.8 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเขา เป น คูสั ญ ญาต องไมอ ยู ในฐานะเป น ผู ไ มแ สดงบั ญชี ร ายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหน วยงานภาครัฐซึ่ งไดดํ าเนินการจั ดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.10 คู สั ญญาต องรั บ และจ ายเงิ นผ านบั ญชี ธนาคาร เว น แต การจ ายเงิ นแต ละครั้ งซึ่ งมี มู ลค า
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติ บุ คคลหนั งสื อบริคณห สนธิ บั ญชี ร ายชื่ อกรรมการผู จั ดการ ผูมีอํา นาจควบคุม (ถามี) และบั ญชีผู ถือหุ น
รายใหญพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณี ผู เ สนอราคาเป น บุ ค คลธรรมดาหรื อ คณะบุ ค คลที่ มิ ใ ช นิ ติ บุ ค คลให ยื่ น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เข าร วมค า สํ าเนาบั ต รประจํ าตั วประชาชนของผู ร วมค า และในกรณี ที่ ผู เข าร วมค าฝ ายใดเป นบุ คคลธรรมดา
ที่ มิ ใ ช สั ญ ชาติ ไ ทย ก็ ใ ห ยื่ น สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทาง หรื อ ผู ร ว มค า ฝ า ยใดเป น นิ ติ บุ ค คล ให ยื่ น เอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนหุนสวนในบริษัท และสําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดทีไ่ ดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.7 (1)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนั งสื อมอบอํ านาจซึ่งป ดอากรแสตมป ตามกฎหมายในกรณีที่ ผู เสนอราคามอบอํา นาจ
ใหบุคคลอื่นลงลายมืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕

-4** (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มีการ
กําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน ** ) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ข อ ค ว า ม ใ ห ถู ก ต อ ง ค ร บ ถ ว น ล ง ล า ย มื อ ชื่ อ อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส ห รื อ ห ลั ก ฐ า น แ ส ด ง ตั ว ต น ข อ ง
ผูเสนอราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาให เ สนอราคาเป น เงิ น บาทและเสนอราคาเพี ย งราคาเดี ย ว
โดยเสนอราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดย
คิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่ เสนอจะต องเสนอกํ าหนดยื นราคาไม น อยกว า ๙๐ วั น นั บแต วั นเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๓๐ วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและ
เข า ใจเอกสารประกวดราคาจ า งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ทั้ ง หมดเสี ย ก อ นที่ จ ะตกลงยื่ น เสนอราคาตามเงื่ อ นไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู เสนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส จะดํ า เนิ น การตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ข องผู เ สนอราคาแต ล ะรายว า เป น ผู เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏต อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส กอนหรื อในขณะ
ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตาม
ขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอัน เป นการขัด ขวางการแขงขันราคาอยางเปน ธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปน
ผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวา
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาว
ผู เ สนอราคาที่ ถู ก ตั ด รายชื่ อ ออกจากการเป น ผู เ สนอราคา เพราะเหตุ เ ป น ผู เ สนอราคา
ที่มี ผ ลประโยชน ร ว มกั น กั บ ผู เ สนอราคารายอื่ น ณ วั นประกาศประกวดราคาจ างอิ เล็ กทรอนิ กส หรื อเป น
ผู เ สนอราคาที่ กระทํ า การอั น เป น การขั ดขวางการแข งขั น ราคาอย างเป นธรรม อาจอุ ทธรณ คํ าสั่ งดั งกล าวต อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวัน ที่ไดรับ แจงจากสว นราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัด กระทรวงใหถือ
เปนที่สุด

-5ในกรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ด ว ยกั บ คํ า คั ด ค า นของผู อุ ท ธรณ แ ละเห็ น ว า
การยกเลิ ก การพิ จ ารณาผลการเสนอราคาที่ ไ ด ดํ า เนิ น การไปแล ว จะเป น ประโยชน แ ก ท างราชการอย า งยิ่ ง
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
4.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะต องเปน ราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจ าย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
จํานวน ๗๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( เงินเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน )
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ
1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
หลั กประกั นการเสนอราคาตามข อนี้ กรมจะคื นให ผู เสนอราคาหรื อผู ค้ํ าประกั นภายใน ๑๕ วั น
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนใหตอเมื่อ
ไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช หลั ก เกณฑ
ราคา
(หลั กเกณฑ ร าคา / หลั กเกณฑ ก ารประเมิ น ค า ประสิ ทธิ ภ าพ
ตอราคา) และจะพิจารณาจาก ราคารวมต่ําสุด (ราคารวม / ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย)**
** 6.2 ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอ
ราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............-...................
(2) ....................-............................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............-...................
(3) ....................-............................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ...........-....................

-6(4) ....................-............................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ...........-....................
(5) ....................-............................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ...........-....................
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100
6.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอไม
ถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่ นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพีย งเล็ กน อ ย หรื อผิ ด แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส ในส ว นที่มิใ ช ส าระสํ าคั ญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบ
จัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม*
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยางใด
หรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมี
ความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.6 กรมทรงไว ซึ่งสิ ทธิ ที่จะไมรั บราคาต่ํ าสุด หรือราคาหนึ่ งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิ จ ารณาเลื อ กจ า ง ในจํ า นวน หรื อ ขนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่ ง รายการใด หรื อ อาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิ กส โ ดยไม พิจ ารณาจั ด จ างเลยก็ไ ด สุ ด แต จ ะพิจ ารณา ทั้ งนี้ เพื่อประโยชน ของ
ทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทั้ ง กรมจะพิ จ ารณายกเลิ ก การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละลงโทษผู เ สนอราคาเป น ผู ทิ้ ง งาน
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการโดย
ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงาน
ตามสั ญญาได ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร พิจ า ร ณ า ผ ล ก า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิเ ล ็ก ท ร อ นิก ส ห รือ ก ร ม จ ะ ใ ห
ผู เสนอราคานั้ นชี้ แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทําให เชื่ อได ว า ผู เสนอราคาสามารถดํ าเนิ นงานตามประกวดราคาจ าง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
๖.7 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ ไดรับ
การคัดเลือกเปนผูเสนอราคาทีม่ ีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ห รื อ เ ป น ผู เ ส น อ ร า ค า ที่ ก ร ะ ทํ า ก า ร อั น เ ป น ก า ร ขั ด ข ว า ง ก า ร แ ข ง ขั น ร า ค า อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม
ตามขอ ๑.6 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณาลงโทษ
ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ได
ดํ า เนิ น การไปแล ว จะเป น ประโยชน แ ก ท างราชการอย า งยิ่ ง ปลั ด กระทรวงมี อํ านาจยกเลิ ก การพิจ ารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได
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ผู ชนะการประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส จะต องทํ าสั ญญาจ างตามแบบสั ญญา ดั งระบุ ในข อ ๑.๓
กับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับ
รอ ยละ ๕ ของราคาค า จ า งที่ ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด ใหก รมยึด ถือ ไวใ นขณะทํ า สัญ ญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็ ค ที่ ธ นาคารสั่ ง จ า ยให แ ก ก รม โดยเป น เช็ ค ลงวั น ที่ ที่ ทํ า สั ญ ญา หรื อ ก อ นหน า นั้ น
ไมเกิน ๓ วัน ทําการของทางราชการ
7.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
7.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
7.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
** ๘.๑ (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย)
กรมจะจ ายคาจ างต อหน ว ยของงานแต ล ะรายการที่ได ทํา สํ าเร็ จ จริ งตามราคาต อหน ว ย
ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
**** (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน
รอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน
อัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
**** (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)
ของราคาตอหนวยตามสัญญา
**** (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริ มาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณ
งานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา
(๔) กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน ในงวดสุดทายของ
การจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กรมจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ
เจาหนาที่ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอ กําหนดแหง
สัญญาทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ

-8** ๘.๒ (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
กรมจะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน - งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จภายใน - วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ
ของคาจาง เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงาน
ใหแลวเสร็จภายใน - วัน
……………………………..ฯลฯ……………………………
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ - ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญาตอ
วัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผู ชนะการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส ซึ่งได ทําขอตกลงเป นหนั งสื อ หรื อทําสั ญญาจ าง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
- เดือน ๓ ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
** ๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ
แลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับชําระเงินลวงหนา นั้น
** ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปน
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาตอ
หนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) หรือหนังสือค้ําประกันของ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห งประเทศไทย หรือบริ ษัทเงินทุน หรื อบริษัทเงิน ทุน หลั กทรัพยที่ได รับ อนุ ญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่ง
ไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) มา
วางไวตอกรมเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจางพรอม
กับการจายเงินงวดสุดทาย

-9๑๓. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
** ๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปเงิน ๒๕๖๐ /
กูจาก.......-........./และเงินชวยเหลือจาก…………-………………….
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากงบประมาณ
ประจําป ๒๕๖๐ /เงินกูจาก..........-………………/และเงินชวยเหลือจาก………-…………..แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๑๔,๕๘๖,๖๐๐.๐๐ บาท
( เงินสิบสี่ลานหาแสนแปดหมื่นหกพันหกรอยบาทถวน )
๑๓.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ไดประกวด
ราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน
๗ วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ดการให สิ่ งของดั งกล าวบรรทุ กโดยเรื อไทย หรื อเรื อที่ มีสิ ทธิ เช นเดี ยวกั บเรื อไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการ
สงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการยื่น
ขอเสนอทั น ที และอาจพิ จารณาเรี ยกร องให ชดใช ความเสี ยหายอื่ น (ถ ามี ) รวมทั้งจะพิ จารณาให เป นผู ทิ้ งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ กรมสงวนสิ ทธิ์ ที่จ ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสั ญญาให เ ปน ไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓.๕ การจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบั ญ ญั ติ ง บประมาณรายจ า ยประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี ผ ลใช บั ง คั บ และได รั บ จั ด สรร
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรับการ
จัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
** ๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรั บ ราคาค า งานก อ สร า งตามสู ต รการปรั บ ราคาดั ง ระบุ ในข อ ๑.๕ จะนํ า มาใช ใ นกรณี ที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ใชสูตรการปรับราคา (สูตรคา K) ใหแกผูรับจาง
.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

- 10 ๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมได คัดเลื อกผู เสนอราคารายใดให เป นผู รั บจางและได ตกลงจางกอสร างตามประกาศนี้ แล ว
ผูเสนอราคาจะต องตกลงวาในการปฏิ บัติงานกอสร างดังกลาว ผูเ สนอราคาจะตองมีและใช ผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบฝมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น
หรื อสถาบั น เอกชนที่ทางราชการรั บ รอง ** หรื อผู มีวุ ฒิ บั ต รระดั บ ปวช. ปวส.และ ปวท.หรื อเทีย บเท า
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได** ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขา
ชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๕.๑ ชางไม (กอสราง)
๑๕.๒ ชางโยธา
๑๕.๓ ชางเชื่อมไฟฟาหรือแกส
๑๕.๔ ชางเหล็กเสริมคอนกรีต
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว างระยะเวลาการกอสร างผูรั บ จ างพึงปฏิบั ติ ต ามหลั กเกณฑที่กฎหมายและระเบี ย บได
กําหนดไวโดยเครงครัด

แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
วันที่

เดือน

พ.ศ.

- 11 หมายเหตุ * คําวา “กรม” อาจเลือกใชคําอื่นเชน “จังหวัด” “สํานักงาน” ไดตามความเหมาะสม และให
ใชคําดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด
** ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน
 ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 6.1
สวนราชการสามารถใชดุลยพินจิ เลือกใชหลักเกณฑดังนี้
หลักเกณฑราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยืน่ ขอเสนอโดยพิจารณาจากผูที่เสนอราคา
ต่ําสุดเรียงตามลําดับ
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะ
การยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากคาคะแนนถวงน้ําหนักทีไ่ ดประเมินตามปจจัยหลักที่สวนราชการ
กําหนดจากผูทไี่ ดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ
 ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) ตามขอ 6.2
สวนราชการสามารถใชดุลยพินจิ เลือกปจจัยหลักที่จะนํามาใชไดตามเหมาะสม ทัง้ นี้ ตองไมต่ํากวา 2
ปจจัย และดําเนินการกําหนดน้าํ หนักของตัวแปรหลักที่เลือกใช โดยใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอย
ละ 100
 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการ ใหผูเสนอราคาดาวนโหลดไดที่
Web site : WWW.doh.go.th ของกรมทางหลวง ดังนี้
(1) รายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง เลมที่ 1 และเลมที่ 2
(2) รายการละเอียดและขอกําหนดการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
(3) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง
(4) แบบแปลน
(5) คูมือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานกอสรางบูรณะและบํารุงรักษาฉบับป พ.ศ. 2545
(6) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
(7) คูมือการใชอุปกรณควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่กอสราง
(8) รายละเอียดและหลักเกณฑงานบริหารการจราจรในระหวางการกอสราง
(9) คูมือควบคุมงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม คสล.
(10) ขอกําหนดพิเศษ
(11) Standard Drawing
(12) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของกรมทางหลวง
(กันยายน 2556)
*** ใหระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการ ที่ดาํ เนินการประกวดราคาพรอมประทับตราชื่อสวนราชการ
โดยหัวหนาเจาหนาที่พสั ดุเปนผูล งชื่อยอกํากับตรา
**** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
***** การใชดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ 6.6 สวนราชการจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดานคุณภาพ
คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทางราชการ หรือ
มีหลักฐานและขอเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
****** สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.8 – 2.10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด

