รายละเอียดกําหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
งานจางเหมากิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ป ๒๕60 รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟลต
(Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑204 ตอนควบคุม ๐1๐2 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน 1
ระหวาง กม.29+124 - กม.37+500 (เปนชวงๆ) ปริมาณงาน 71,649.00 ตร.ม.
๑. ความเปนมา
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 1204 เปนเสนทาง เชื่อมระหวาง อ.เมืองอุตรดิตถ, อ.ตรอน ไปยัง
อ.พิชัย สองขางทางเปนยานชุมชนตอเนื่องโดยตลอด รวมถึงมีปริมาณจราจรเปนจํานวนมาก ทางหลวงในชวงที่จะ
ดําเนินการ สภาพผิวทางมีรอยแตกราว แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ เห็นควรที่จะทําการฉาบผิวทางดวยวัสดุผสม
แอสฟลตบนผิวทางและไหลทางเดิมเพื่อยืดอายุบริการ เปนการเพิ่มความแข็งแรง ความคงทนและความ
ฝดของผิวทาง เปนการอํานวยความสะดวกปลอดภัยแกผูใชทางหลวงตอไป
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อเปนการปรับปรุงผิวทางและไหลทางเดิม
๒.๒ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและอุดรอยแตกราวบนถนน
๒.๓ เพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัยและรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้น
๓. ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการขัดขวางการแขงขันราคา อยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฎิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๖. เปนผูทผี่ านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปนผูไดรับการจด
ทะเบียนเปนผูรับเหมางานบํารุงทางประเภทที่ ๒ งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal กับกรมทางหลวง และไม
ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมานัน้
๗. ตองเปนนิติบุคคลหรือบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจาง
๒,๘๐๖,๕๐๐.ในวงเงินไมนอยกวา...........................บาท
และเปนผลงานที่คูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานเอกชนอื่นที่กรมเชื่อถือ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคารเวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

-๒๑๑.........................................(คุณสมบัติอื่น).............................................
๔. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 9,355,๐๐๐.- บาท (เงินเกาลานสามแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน)
ราคากลาง ๙,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท ( เงินเกาลานสามแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน )
๕. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จภายใน 65 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. หลักประกันการเสนอราคา
คาหลักประกันการเสนอราคาเปนเงิน 467,750.-บาท (เงินสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน)
๗. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ป ๒๕60 รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟลต (Para Slurry Seal)
ทางหลวงหมายเลข ๑204 ตอนควบคุม ๐1๐2 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน 1 ระหวาง กม.29+124 –
กม.37+500 (เปนชวงๆ) ปริมาณงาน 71,649.00 ตร.ม. โดยมีรายละเอียดดังนี้.๑. งาน PARA SLURRY SEAL TYPE III
ปริมาณงาน 71,649.00 ตร.ม.
๒. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
ปริมาณงาน ๓,448.00 ตร.ม.
๓. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION
ปริมาณงาน
LS.
๘. งานตามแผนรายประมาณการนี้
“อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว
สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได”
๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา
หรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของกรมทางหลวง (กันยายน ๒๕๕๖)
๑๐. สถานที่ติดตอหรือขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิจารณ เสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับรายละเอียด
กําหนดของพัสดุที่จะจัดหางานนี้เปนลายลักษณอักษร โดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 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
(นายไชยสิริ คงพิม)
นายชางโยธาอาวุโส
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางปาริชาติ จักรนารายณ) นักวิชาการสถิติ ชํานาญการ
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ จิ๋วปญญา) นักวิชาการพัสดุ ชํานาญการ

ราง

ประกาศ กรมทางหลวง
เรื่อง ประกวดราคาจางกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ป ๒๕60 รหัสงาน ๒๒๑๐๐
งานฉาบผิวแอสฟลต (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑204 ตอนควบคุม ๐1๐2
ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน 1 ระหวาง กม.๒9+124 - กม.37+๕00 (เปนชวงๆ)
ปริมาณงาน 71,๖4๙.00 ตร.ม. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------เลขที่ E อต.๑/
/๒๕60
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม”มีความประสงค
จะประกวดราคาจางเหมากิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ป ๒๕60 รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟลต
(Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑204 ตอนควบคุม ๐1๐2 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน 1
ระหวาง กม.๒9+124 - กม.37+๕00 (เปนชวงๆ) ปริมาณงาน 71,๖4๙.00 ตร.ม. กําหนดเวลา
ทําการ 65 วัน
ราคากลางของงานกอสราง ในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
( เงินเกาลานสามแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปน (นิติบุคคล) *** ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทาง
หลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
***6. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวงโดยเปนผูไดรับ
การจดทะเบียนเปนผูรับเหมา งานบํารุงทางประเภทที่ ๒ งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal
กับกรมทางหลวง และไมขาดคุณสมบัตติ ามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมานั้น
**๗. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา 2,806,5๐๐.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปน ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
****๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
****๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

-2****๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
1๑. ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา /ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาดวย
อิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระเงิน
ผานทางธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ ชื่อบัญชี แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ บัญชี
เลขที่ ๕๑๐๖๐๓๙๑๕๐ ในระหวางวันที่
ถึงวันที่
โดยดาวนโหลด
เอกสารทาง ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวกอนการ
เสนอราคา ดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕-๔๑๑๐๐๕ ตอ ๑๗, ๑๘ ในวันและเวลาราชการ
“อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว
สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได”
ประกาศ ณ วันที่

เดือน

พ.ศ.

(ลงชื่อ)

.
.

(

)

รักษาราชการแทน
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ * ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดจาง
** การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
*** ใหสวนราชการผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน
สําหรับเงื่อนไขตามขอ ๘ – ๑๐ เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ระบุชื่อเว็บไซตของสวนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อ
ผูเสนอราคาสามารถดาวนโหลดคูมือตางๆ ที่เกี่ยวของไดทาง Web site : www.doh.go.th
ของกรมทางหลวง

ตามเอกสารแนบทายประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ E อต.1/
/2560 ลงวันที่
.
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ 2560 รหัสงาน 22100 งานฉาบผิวแอสฟลต
(Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข 1204 ตอนควบคุม 0102 ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน 1
ระหวาง กม.29+124 – กม.37+500 (เปนชวงๆ) ปริมาณงาน 71,649.00 ตร.ม.
ลําดับ
รายการ
ที่
1. งาน PARA SLURRY SEAL TYPE III
2. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
3. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ปริมาณ
งาน
71,649.00
3,448.00

หมายเหตุ
1. ภายในระหวางกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผูวาจางมีสิทธิที่จะกําหนดใหทํางานในตอนใด
กวางเทาใด หรือเวนตอนใดตามความจําเปนและเพิ่มเติมตอนตนหรือ ตอนปลาย ภายในระยะทาง
ไมเกินดานละ 5 กิโลเมตร เพื่อใหไดปริมาณงานตามที่กําหนดไวในสัญญา
2. ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ไมเปนการผูกมัดวา กรมทางหลวงจะตองจาง
หรือลงนามในสัญญา
3. หากมีขอขัดของ หรือสาเหตุประการใด ที่จะทําใหกรมทางหลวงไมอาจรับเปนคูสัญญา
ผูเสนอราคาประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี้ไดใหความยินยอมวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ

(ลงชื่อ)

.

(
)
รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หนวย
นับ
ตร.ม.
ตร.ม.
LS.

ราง
เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ E อต.๑/
/๒๕60
ประกวดราคาจางกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ป ๒๕60 รหัสงาน ๒๒๑๐๐
งานฉาบผิวแอสฟลต (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑204 ตอนควบคุม ๐1๐2
ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน 1 ระหวาง กม.29+124 – กม.37+500 (เปนชวงๆ)
ปริมาณงาน 71,๖4๙.00 ตร.ม. ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ลงวันที่
.
----------------------------------------กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” * มีความประสงค
จะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ป 2560
รหัสงาน ๒๒๑๐๐ งานฉาบผิวแอสฟลต (Para Slurry Seal) ทางหลวงหมายเลข ๑204 ตอนควบคุม ๐1๐2
ตอน ฟากคลองตรอน – พิชัย ตอน 1 ระหวาง กม.29+124 – กม.37+500 (เปนชวงๆ) ปริมาณงาน
71,๖4๙.00 ตร.ม. โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
**(๑) รายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวงเลมที่ ๑
**(๒) รายละเอียดและขอกําหนดการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
**(๓) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง
**(๔) แบบแปลน จํานวน ๑ ชุด
**(๕) คูมือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานกอสรางบูรณะและบํารุงรักษาฉบับ
ป พ.ศ. ๒๕๔๕
**(๖) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ
บนทางหลวง
**(๗) คูมือการใชอุปกรณควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่กอสราง
ฉบับเดือน กันยายน ๒๕๕๔
**(๘) รายละเอียดและหลักเกณฑงานบริหารการจราจรในระหวางการกอสราง
**(๙) คูมือควบคุมงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม คสล.
**(๑๐) ขอกําหนดพิเศษ
**(๑๑) Standard Drawing
**(๑๒) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมา
ของกรมทางหลวง (กันยายน ๒๕๕๖)
(๑๓) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๑๕/๒๕๔๖
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
**(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
**(๔) หลักประกันผลงาน

-๒**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)
(รายละเอียด การคํานวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลได
เทาเทียมกัน และเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๑.๙ รายการงานและเงื่อนไขที่ผูรับจางตองรับผิดชอบในความชํารุดบกพรองของงานจาง
หรือความเสียหายภายใน กําหนดเวลา
**๑.๑๐ รายละเอียดบัญชี เครื่องมือทดลองวัสดุกอสราง และเครื่องมือสํารวจ
๑.๑๑ แบบแผนปายประชาสัมพันธงานกอสราง
๑.๑๒ เงื่อนไขการเสนอแผนการทํางาน
1.13 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
..................ฯลฯ....................
๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๒.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาล
ไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา
และหามทํา สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
** ๒.๖ ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรม ทางหลวง
โดยเปนผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมางานบํารุงทางประเภทที่ ๒ งานฉาบผิวทางแบบ Slurry Seal
กับกรมทางหลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมานั้น
** ๒.๗ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจาง ในวงเงินไมนอยกวา ๒,๘๐๖,๕๐๐.- บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปน ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

-๓๒.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๒.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูส ัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๒.๑๐ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา ไม
เกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน ยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน 2 สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียน นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรอง สําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชี
ผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคลใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร ประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของ การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดา ที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนในบริษัท และสําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลคาเพิ่มพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่น ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส แทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
**(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน ** ) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)

-๔๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และ จะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสหรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอ
ราคา โดยไมตองแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูเสนอราคาจะตองกรอกปริมาณวัสดุและราคา ในบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอ
ราคารวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง โดยคิด
ราคารวม ทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 9๐ วัน นับแตวันเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน 65 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวน และเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นเสนอราคาตาม
เงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูเสนอราคาจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
ระหวางเวลา
ถึง
น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ ที่
มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้น ออกจากการเปน
ผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได
วา ผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ ทางราชการและมิไดเปนผู
ริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา ที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส หรือเปน ผูเสนอ
ราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือ
เปนที่สุด
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอทุ ธรณและเห็นวา การยกเลิก
การพิจารณาผลการเสนอราคาที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวง
มีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได
๔.๖ ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี)
รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว

-๕(๓) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(๔) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(๕) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ จัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๔๖๗,๗50.- บาท.
( เงินสี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดรอยหาสิบบาทถวน )
๕.๑ หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุ
ในขอ ๑.๔ (๑)
๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบ การจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส หรือกอนหนานั้นไมเกิน ๓ วันทําการของธนาคาร
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกัน
การเสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ …ราคา….(หลักเกณฑราคา / หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพ ตอราคา) และจะ
พิจารณาจาก ...ราคารวมต่ําสุด......(ราคารวม / ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย)**
** ๖.๒ ในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ สวนราชการจะใชหลักเกณฑการประเมินคา
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(๑) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .............-...................
(๒) ..................-........................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .............-..................
(๓) ..................-........................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .............-..................
(๔) ..................-........................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .............-..................
(๕) ..................-........................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ .............-..................
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ ๑๐๐
๖.๓ หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถกู ตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณา
ผล การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด
หรือผิดหลง เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
๖.๔ กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบการจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบ การจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรมทางหลวง*

-๖(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือ ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส
อยางหนึ่ง อยางใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็
ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ ทาง
ราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ มิได
รวมทัง้ กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ โดยไมสุจริต
เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจ
ดําเนินงานตามสัญญาได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรมจะให ผูเสนอ
ราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
๖.๗ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการพิจารณาขอเสนอวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิ
ไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ
๑.๖ กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณา ลงโทษผู
เสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่ ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการ
เสนอราคาดังกลาวได
๗. การทําสัญญาจาง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ กับกรม ภายใน...๑๕…….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับ รอยละ......๕........ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญา หรือกอนหนานั้น ไม
เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุใน
ขอ ๑.๔ (๒)
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัท
เงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบ
ธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว
โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกัน ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)

-๗๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
** ๘.๑ (สําหรับการจางที่เปนราคาตอหนวย)
กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย
ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
**** (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แต
ไมเกินรอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะ
จาย ใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
**** (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
**** (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่
กําหนด ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่ม
ชดเชยเปนคา overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของ
ผลตางระหวาง ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริง
คูณดวยราคาตอหนวย ตามสัญญา
(๔) กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน ในงวดสุดทาย
ของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กรมจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อกรม
หรือเจาหนาที่ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนด
แหง สัญญาทุกประการ กรมจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
**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 เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ…......๐.๒๕...…….ของ
คาจางตามสัญญาตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูช นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง

-๘ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายใน
ระยะเวลาไมนอยกวา ...-……เดือน……๒….. ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดี ดังเดิมภายใน…๑๕.….วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
** ๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ…..๑๕.….ของราคา
คาจางทั้งหมดแตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกัน
ของธนาคาร ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ
การพาณิชย และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนให
สวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอน
การรับชําระเงิน ลวงหนา นั้น
** ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวด
นั้นเพื่อเปนประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่
เปนราคา ตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม) ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงิน
ประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) หรือหนังสือค้ําประกันของ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) มาวางไวตอกรมเพื่อ
เปนหลักประกันแทนก็ได
กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง
พรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย
๑๓. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
** ๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําป...๒๕60.......
เงินกูจาก......-........... และเงินชวยเหลือจาก……………-………………
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจาก งบประมาณ
ประจําป ๒๕60 เงินกูจาก.......-…….และเงินชวยเหลือจาก……-…….. แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๓๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
( เงินเกาลานสามแสนหาหมื่นหาพันบาทถวน )
๑๓.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใด ใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตามที่ได
ประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจาง จะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่ง หรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันทีผ่ ูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือ
ไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น

-๙(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง
ราชการ กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ํา
ประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาให
เปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไป ตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
13.5 “อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือได
ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว
สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได”
** ๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดัง
ระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ใชสูตรการปรับราคา (สูตรคา K) ใหแกผูรับจาง
.
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไว
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลวผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบ มาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝมือแรงงาน หรือสถาบันของทาง
ราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชาง
แตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๕.๑ ชางไม (กอสราง)
.
๑๕.๒ ชางโยธา
.
๑๕.๓ ชางเชื่อมไฟฟาหรือแกส .
๑๕.๔ ชางเหล็กเสริมคอนกรีต
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและ
ระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
วันที่
.

- ๑๐ หมายเหตุ * คําวา “กรม” อาจเลือกใชคําอื่นเชน “จังหวัด” “สํานักงาน” ไดตามความเหมาะสม และใหใช
ดังกลาว ในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด
** ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน
 ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ตามขอ ๖.๑ สวนราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกใชหลักเกณฑดังนี้
หลักเกณฑราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากผู
ที่เสนอราคาต่ําสุดเรียงตามลําดับหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา
(Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการ ยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจาก
คาคะแนนถวงน้ําหนักที่ไดประเมินตามปจจัยหลักที่สวนราชการกําหนด จากผูที่ได
คะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ
 ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา
(Price Performance)
ตามขอ 6.2 สวนราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกปจจัยหลักที่จะนํามาใชไดตามเหมาะสม
ทั้งนี้ ตองไมต่ํากวา 2 ปจจัย และดําเนินการกําหนดน้ําหนักของตัวแปรหลักที่เลือกใช โดย
ใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับ รอยละ 100
 เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการ ใหผูเสนอราคาดาวนโหลดไดที่
Web site : WWW.doh.go.th ของกรมทางหลวง ดังนี้
(๑) รายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวงเลมที่ ๑
(๒) รายละเอียดและขอกําหนดการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
(๓) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง
(๔) แบบแปลน จํานวน ๑ ชุด
(๕) คูมือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานกอสรางบูรณะและบํารุงรักษาฉบับ
ป พ.ศ. ๒๕๕๔
(๖) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ
บนทางหลวง
(๗) คูมือการใชอุปกรณควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่กอสราง
(๘) รายละเอียดและหลักเกณฑงานบริหารการจราจรในระหวางการกอสราง
(๙) คูมือควบคุมงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม คสล.
(๑๐) ขอกําหนดพิเศษ
(๑๑) Standard Drawing
(๑๒) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมา
ของกรมทางหลวง (กันยายน ๒๕๕๖)
*** ใหระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการ ที่ดําเนินการประกวดราคาพรอม
ประทับตราชื่อ
สวนราชการ โดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูลงชื่อยอกํากับตรา
**** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
***** การใชดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ 6.6 สวนราชการจะตองใชดุลพินิจโดยชอบ
ดวยกฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจาก
ขอโตแยงในดานคุณภาพ คุณสมบัติ ทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไม
เปนประโยชนตอทางราชการ หรือมีหลักฐาน และขอเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํา
การโดยไมสุจริต
****** สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ ๒.๘ – ๒.๑๐ เปนไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

