รายละเอียดกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจาง
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ป 2562 คากอสรางอาคารที่พักอาศัยระดับ
ปฏิบัติการและชํานาญการ (ระดับ 3 – 6) (1 หลัง) สถานที่ดําเนินการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 ถนนประชานิมิตร
ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ปริมาณงาน 1 หลัง
๑. ความเปนมา
เนื่องจากอาคารที่พักอาศัยในแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 มีไมเพียงพอแกขาราชการในสังกัดและที่พัก
อาศัยเดิมมีอายุการใชงานเปนเวลานานเกิดการชํารุดเสียหายเสื่อมสภาพ เห็นควรใหกอสรางอาคารบานพักขาราชการ
ใหมเพื่อเปนสวัสดิการใหกับขาราชการและเจาหนาที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1
๒. วัตถุประสงค
๑. ดําเนินการกอสรางอาคารบานพักขาราชการหลังใหม
๒. เพื่อเปนสวัสดิการใหกับขาราชการและเจาหนาที่แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
๓.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๓.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.5 ไม เ ป น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานและได แ จ ง เวี ย นชื่ อ ให เ ป น ผู ทิ้ ง งานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๓.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.7 เปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว3
๓.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง1ก
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๓.9 ไม เ ป น ผู ไ ด รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม ย อมขึ้ น ศาลไทย เว น แต รั ฐ บาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิแ์ ละความคุมกันเชนวานั้น
๓.10 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา
ไว กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง
(กรณี ค ณะกรรมการราคากลางได ป ระกาศกํ า หนดให ง านก อ สร า งสาขานั้ น ต อ งขึ้ น ทะเบี ย นผู ป ระกอบการไว กั บ
กรมบัญชีกลาง)
๓.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา 350,000.00
บาท ( เงินสามแสนหาหมื่นบาทถวน ) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนที่ กรม1ก เชื่อถือ2
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดาน
ผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของ
กิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได

-2(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลง
ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคา
กับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการ
รวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุ คคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิ ติ
บุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๓.12 ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ างภาครั ฐ ด วยอิ เล็ กทรอนิ กส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.13 ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ยอิ เ ล็ กทรอนิ ก ส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓.14 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓.15 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๓.16 เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปนผูไดรับการ
จดทะเบียนเปนผูรับเหมา
กับกรมทางหลวงและไมขาด
คุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
๓.๑๗ ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
๔. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินงบประมาณ 1,079,000.00 บาท (เงินหนึ่งลานเจ็ดหมื่นเกาพันบาทถวน)
ราคากลาง ๑,๐๕๙,942.21 บาท
( เงินหนึ่งลานหาหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบสองบาทยี่สิบเอ็ดสตางค )
๕. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 12๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา (รายละเอียดระยะเวลา
ดําเนินการและสงมอบงาน)
งวดที่ ๑ จายคางานจํานวนรอยละ 25 ของราคาจางเหมากอสราง จะจายใหผูรับจางไดดําเนินการแลวเสร็จ ดังนี้.๑. ทํางานปรับพื้นที่ ปรับระดับดินพรอมบดอัดบริเวณกอสรางแลวเสร็จ
๒. ทําการปกหมุดวางผังอาคารแลวเสร็จ
๓. ทําการกอสรางงานเสาเข็มทั้งหมดและขุดดินแลวเสร็จ
ทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มพรอมรายงาน
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มพรอมรายงาน
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักของดินในกรณีไมใชเสาเข็ม พรอมรายงาน
๔. ทําการกอสรางฐานราก คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
๕. ทําการกอสรางเสาตอมอ คสล. พรอมการกอสรางคาน คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
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ทําการกอสรางเสา คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
ทําการกอสรางคาน คสล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
ทําการกอสรางเสา คสล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
ทําการกอสรางผนังกออิฐ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ พรอมงานติดตั้งวงกบประตูหนาตาง
ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๑๐. ทําการเทพื้นคอนกรีต ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๑๑. ทําการวางพื้นคอนกรีตสําเร็จ ชั้นที่ 2 และทําการเทคอนกรีต TOPPING พื้นชั้นที่ 2 จนแลวเสร็จทั้งหมด
จนแลวเสร็จ ตามแบบแปลนรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจ
รับงานเปนที่เรียบรอยแลว
ระยะเวลาดําเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๒ จายคางานจํานวนรอยละ 30 ของราคาจางเหมากอสราง จะจายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการแลวเสร็จ
ดังนี้.๑. ทําการกอสรางคาน คสล. โครงสรางรับหลังคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๒. ทําการกอสรางการประกอบ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพรอมทาสีกันสนิม
๓. ทําการกอสรางมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๔. ทําการกอสรางผนังกออิฐ ชั้นที่ 2 ทั้งหมด พรอมงานติดตั้งวงกบประตูหนาตาง ชั้นที่ 2
ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๕. งานติดตั้งบอเกรอะบอซึม ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๖. ทําการกอสรางงานฉาบปูนผนังและโครงสรางทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๗. ทําการเทคอนกรีตกอสรางบันได ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
จนแลวเสร็จตามแบบแปลนรายการและสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจ
รับงานเปนที่เรียบรอย
ระยะเวลาดําเนินการ 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) จายคางานรอยละ 45 ของราคาคางานจางเหมาเมื่อผูรับจาง
๑. ทําการกอสรางการเดินทอระบบสุขาภิบาลทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๒. ทําการกอสรางปูกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๓. ทําการขัดหยาบ ขัดมัน ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๔. ทําการกอสรางระบบสุขภัณฑ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๕. ทําการติดตั้งราวบันไดเหล็ก ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๖. งานระบบทอระบายน้ําฝนและระบายน้ําในอาคาร
๗. งานติดตั้งและเดินระบบสายไฟฟาทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๘. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๙. งานติดตั้งผา เพดานและฝาชายคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๑๐. งานทําการติดตั้งประตูหนาตาง ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๑๑. งานทาสีอาคาร ทั้งภายนอกภายในทั้งหมดจนแลวเสร็จ
และไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ภายในระยะเวลาดําเนินการ ๑2๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
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คาหลักประกันการเสนอราคาเปนเงิน

-

บาท

๗. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ป 2562 ปริมาณงาน 1 หลัง ใหเปนไปตาม
รูปแบบ ขอกําหนดและมาตรฐานของกรมโยธาธิการและผังเมือง (แบบมาตรฐานบานพักขาราชการชํานาญการ (5 – 6
เดิม) ตามรายละเอียดดังนี้.๑. คากอสรางอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชํานาญการ (ระดับ 3 – 6) ปริมาณงาน 1.๐๐
หลัง
แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1
๘. งานตามแผนรายประมาณการนี้
งานตามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) นี้
 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562 แลว
 ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2562
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2562 จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว
สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการ
งดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม 2561)
๑๐. สถานทีต่ ิดตอหรือขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือสงขอเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม วิจารณ เสนอความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางขอบเขตของงานงานนี้
เปนลายลักษณอักษรโดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) จาหนาซองถึง “ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 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 อีเมล DOH ๐๖๔๐@DOH.GO.TH โดยระบุชื่อที่อยูและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
มิฉะนั้นจะไมรับพิจารณาขอเสนอแนะ
ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ
(นายไชยสิริ คงพิม)
นายชางโยธาอาวุโส
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นางปาริชาติ จักรนารายณ) นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ จิ๋วปญญา) นักวิชาการพัสดุชํานาญการ

ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ป ๒๕๖๒ คากอสราง
อาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) (๑ หลัง) สถานที่ดำเนินการแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ปริมาณงาน ๑ หลัง ดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางกิจกรรม
อำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ป ๒๕๖๒ คากอสรางอาคารที่พักอาศัยระดับปฏิบัติการและชำนาญ
การ (ระดับ ๓ - ๖) (๑ หลัง) สถานที่ดำเนินการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตำบลทาอิฐ อำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ ปริมาณงาน ๑ หลัง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอ
สรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑,๐๕๙,๙๔๒.๒๑ บาท (หนึ่งลานหาหมื่นเกาพันเการอยสี่สิบสองบาท
ยี่สิบเอ็ดสตางค)
ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย
๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่อง
จากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
คลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู
จัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกกรมทางหลวง โดย
แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอ
เสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม
นอยกวา ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
หรือหนวยงานเอกชนทีก่ รมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการรวมคา" สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคา
ทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขา
เสนอราคากับหนวยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอ
สรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน
นิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๒. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.
ช. กำหนด
๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม
ถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๑๔. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน
แตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวัน
ที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น.
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผานทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชำระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ........................ ถึงวัน
ที่ ........................ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจากชำระ
เงินเปนที่เรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.gprocurement.go.th, www.doh.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๔๑๑๐๐๕ ตอ ๑๗,๑๘ ในวันและเวลา
ราชการ
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ผานทางอีเมล DOH๐๖๔๐@DOH.GO.TH หรือชองทางตามที่กรม
บัญชีกลางกำหนดภายในวันที่ ........................ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑จะชี้แจงราย
ละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.gprocurement.go.th, www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th
ในวันที่ ........................
งานตามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding) นี้
จ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2562 แลว

R ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจำป พ.ศ. 2562
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ พระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบ
ประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงบประมาณแลว
สำหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว
สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
ประกาศ ณ วันที่

กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร)
ผูอำนวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

1

ระบุชื่อหนวยงานของรัฐ ที่ดำเนินการจัดจาง
การกำหนดเงือ่ นไขคุณสมบัตขิ องผูย นื่ ขอเสนอในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองตรงกับ
คุณสมบัตขิ องผูย นื่ ขอเสนอในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
3
กรณีการประกวดราคาจางกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต 1,000,000 บาท
ขึ้นไป ผูยื่นขอเสนอตองเปนนิติบุคคลตามกฎหมาย
4
เลือกใชตามความเหมาะสมหรือจำเปน
5
หนวยงานของรัฐผูออกประกาศเปนผูกำหนด
6
ระบุชื่อเว็บไซตหรืออีเมลของหนวยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดจาง
2

รายละเอียดแนบทายประกาศ เลขที่ E อต.๑/

/๒๕๖2 ลงวันที่

ระยะเวลาดำเนินการและสงมอบงาน
ดำเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน ๑2๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑ จายคางานจำนวนรอยละ 25 ของราคาจางเหมากอสราง จะจายใหผูรับจางไดดำเนินการแลวเสร็จ ดัง
นี.้ ๑. ทำงานปรับพื้นที่ ปรับระดับดินพรอมบดอัดบริเวณกอสรางแลวเสร็จ
๒. ทำการปกหมุดวางผังอาคารแลวเสร็จ
๓. ทำการกอสรางงานเสาเข็มทั้งหมดและขุดดินแลวเสร็จ
ทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มพรอมรายงาน
ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มพรอมรายงาน
ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักของดินในกรณีไมใชเสาเข็ม พรอมรายงาน
๔. ทำการกอสรางฐานราก คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
๕. ทำการกอสรางเสาตอมอ คสล. พรอมการกอสรางคาน คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๖. ทำการกอสรางเสา คสล. ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๗. ทำการกอสรางคาน คสล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๘. ทำการกอสรางเสา คสล. ชั้นที่ 2 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ

๙. ทำการกอสรางผนังกออิฐ ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ พรอมงานติดตั้งวงกบประตูหนาตาง
ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๑๐. ทำการเทพื้นคอนกรีต ชั้นที่ 1 ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๑๑. ทำการวางพื้นคอนกรีตสำเร็จ ชั้นที่ 2 และทำการเทคอนกรีต TOPPING พื้นชั้นที่ 2 จนแลวเสร็จทั้ง
หมด
จนแลวเสร็จ ตามแบบแปลนรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการ
ตรวจรับงานเปนที่เรียบรอยแลว
ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๒ จายคางานจำนวนรอยละ 30 ของราคาจางเหมากอสราง จะจายใหเมื่อผูรับจางไดดำเนินการแลวเสร็จ
ดังนี.้ ๑. ทำการกอสรางคาน คสล. โครงสรางรับหลังคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๒. ทำการกอสรางการประกอบ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพรอมทาสีกันสนิม
๓. ทำการกอสรางมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๔. ทำการกอสรางผนังกออิฐ ชั้นที่ 2 ทั้งหมด พรอมงานติดตั้งวงกบประตูหนาตาง ชั้นที่ 2
ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๕. งานติดตั้งบอเกรอะบอซึม ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๖. ทำการกอสรางงานฉาบปูนผนังและโครงสรางทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๗. ทำการเทคอนกรีตกอสรางบันได ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
จนแลวเสร็จตามแบบแปลนรายการและสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทำการ
ตรวจรับงานเปนที่เรียบรอย
ระยะเวลาดำเนินการ 80 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 (งวดสุดทาย) จายคางานรอยละ 45 ของราคาคางานจางเหมาเมื่อผูรับจาง
๑. ทำการกอสรางการเดินทอระบบสุขาภิบาลทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๒. ทำการกอสรางปูกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๓. ทำการขัดหยาบ ขัดมัน ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๔. ทำการกอสรางระบบสุขภัณฑ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๕. ทำการติดตั้งราวบันไดเหล็ก ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๖. งานระบบทอระบายน้ำฝนและระบายน้ำในอาคาร
๗. งานติดตั้งและเดินระบบสายไฟฟาทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๘. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวาง ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๙. งานติดตั้งผา เพดานและฝาชายคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๑๐. งานทำการติดตั้งประตูหนาตาง ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๑๑. งานทาสีอาคาร ทั้งภายนอกภายในทั้งหมดจนแลวเสร็จ
และไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ภายในระยะเวลาดำเนินการ ๑2๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หมายเหตุ ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ ........................
การจางกอสรางกิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ป ๒๕๖๒ คากอสรางอาคารที่พักอาศัย
ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) (๑ หลัง) สถานที่ดำเนินการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ถนน
ประชานิมิตร ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ปริมาณงาน ๑ หลัง
ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ลงวันที่
กันยายน ๒๕๖๑
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะ ประกวด
ราคาจางกอสราง กิจกรรมอำนวยการ และสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ป ๒๕๖๒ คากอสรางอาคารที่พักอาศัย
ระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) (๑ หลัง) สถานที่ดำเนินการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชา
นิมิตร ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ปริมาณงาน ๑ หลัง ณ สถานที่ดำเนินการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่
๑ ถนนประชานิมิตร ตำบลทาอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยมีขอแนะนำ
และขอกำหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
**(๑) รายการละเอียดและข ้อกําหนดการก่อสร ้างทางหลวง เล่มที ๑ , เล่มที ๒
**(๒) รายการละเอียดและข ้อกําหนดการจัดทําเครืองหมายจราจรบนผิวทาง
**(๓) ข ้อกําหนดและมาตรฐานทัวไป งานติดตังไฟฟ้ าแสงสว่างบนทางหลวง
**(๔) แบบแปลน
**(๕) คูม
่ อ
ื เครืองหมายควบคุมจราจรในงานก่อสร ้าง งานบูรณะและงานบํารุงรักษา
ทางหลวงแผ่นดิน ฉบับมีนาคม ๒๕๖๑
**(๖) ข ้อกําหนดและมาตรฐานทัวไปงานติดตังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ
บนทางหลวง
**(๗) คูม
่ อ
ื การใช ้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริเวณพืนทีก่อสร ้าง ฉบับกันยายน 2554
**(๘) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร ้าง
**(๙) คูม
่ อ
ื ควบคุมงานก่อสร ้างสะพานและท่อเหลียม คสล.
**(๑๐) ข ้อกําหนดพิเศษ
**(๑๑) แบบมาตรฐานบ ้านพักข ้าราชการชํานาญการ (๕ – ๖ เดิม) กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

๑.๒
๑.๓
๑.๔

๑.๕
๑.๖

แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
สัญญาจางกอสราง
แบบหนังสือค้ำประกัน
(๑) หลักประกันสัญญา
(๒) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๓) หลักประกันผลงาน
สูตรการปรับราคา
บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม

๑.๗

แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
(รายละเอียดการคำนวณราคากลางงานกอสรางเปนการเปดเผยเพื่อใหผูประสงคจะยื่นขอเสนอไดรูขอมูลไดเทาเทียม
กันและเพื่อใหประชาชนตรวจดูได)
๑.๙ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของ
กรมทางหลวง (ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑)
๑.๑๐ รายการงานและเงื่อนไขที่ผูรับจางตองรับผิดชอบในความชำรุดบกพรองของงานจาง
หรือความเสียหายภายในกำหนดเวลา
๑.๑๑ แบบแผนปายประชาสัมพันธงานกอสราง
๑.๑๒ เงื่อนไขการเสนอแผนการทำงาน
๑.๑๓ แบบใบแจงปริมาณ
๑.๑๔ การจางชวง
๑.๙ เอกสารแนบทาย Egp
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนหาหมื่นบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวย
งานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่ รมเชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ
รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนำผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกำหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีราย
รับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวน
แตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กำหนด
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ใหยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสำเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) สำเนาหนังสือการรับรองการจดทะเบียนหุนสวนในบริษัท และสำเนาใบ
ทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ
ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอำนาจใหบุคคลอื่นกระทำการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อำนาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู
รับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) สำเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(๓) บัญชีรายการกอสราง หรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกำไรไวดวย
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดง
รายการวัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกำไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดำเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒
พรอมจัดทำใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา ๒๗๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกำหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกำหนดเวลาดำเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑๒๐ วัน นับ
ถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กรม ใหเริ่มทำงาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ........................ ระหวางเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. และเวลาในการเสนอ
ราคาใหถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
เมื่อพนกำหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทำเอกสารสำหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกกรม ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทำอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ

ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และกรม จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวน
แต กรม จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทำดังกลาวและไดใหความรวมมือเปน
ประโยชนตอการพิจารณาของกรม
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กำหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทำความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๕.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๕.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ กรม จะพิจารณาจาก
ราคารวม
๕.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่ รมกำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความ
แตกตางนั้น ไมมีผลทำใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๕.๔ กรมสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอ
ไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของกรม
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได กรมมีสิทธิที่
จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๕.๖ กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สำคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง
กรมจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอ
เสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทำการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือกรม
จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินงานตามเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรม มีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผู
ยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใดๆ จากกรม
๕.๗ กอนลงนามในสัญญา กรม อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หาก
ปรากฏวามีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวม
กัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอ
รายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๖. การทำสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทำสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทำขอตกลงเปนหนังสือกับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญา
เปนจำนวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหกรมยึดถือไวในขณะทำสัญญาโดย
ใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชำระตอเจาหนาที่ในวันทำสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทำการ
๖.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
๖.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๗. คาจางและการจายเงิน
กรมจะจายคาจางซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และคาใชจายทั้งปวงแลว โดยถือ
ราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกำหนดการจายเงินเปน จำนวน ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๒๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตามแบบ
แปลนรายการและสัญญาทุกประการ ใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
งวดที่ ๒ เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ตามแบบ
แปลนรายการและสัญญาทุกประการ ใหแลวเสร็จภายใน ๘๐ วัน
งวดสุดทาย เปนจำนวนเงินในอัตรารอยละ ๔๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานทั้งหมด ให
แลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ รวมทั้งทำสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๘. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๘.๑ กรณีที่ผูรับจางนำงานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากกรม จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๘.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง
๙. การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทำสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ
ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย
กวา ๒ ป นับถัดจากวันทีก่ รมไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง
๑๐. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับชำระเงินลวงหนานั้น
๑๑. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจำนวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปน
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ำกวา ๖ เดือน (สำหรับสัญญาที่เปนราคาตอ
หนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สำหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนำหนังสือค้ำประกันของ
ธนาคาร หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในขอ ๑.๔
(๔) มาวางไวตอกรม เพื่อเปนหลักประกันแทน

กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง
พรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย
๑๒. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๒.๑ เงินคาจางสำหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
การลงนามในสัญญาจะกระทำไดตอเมื่อ กรมไดรับอนุมัติเงินคากอสรางจากเงินงบ
ประมาณประจำป พ.ศ. ๒๕๖๒
๑๒.๒ เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจาง ตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามาจากตางประเทศ
และของนั้นตองนำเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนำสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๒.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทำสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือภายใน
เวลาที่กำหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ำประกัน การ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๒.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกำหนดในแบบสัญญาหรือขอตกลงจาง
เปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๒.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรม คำวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิเรียก
รองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๒.๖ กรม อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคา
เสียหายใดๆ จากกรมไมได
(๑) กรมไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียงพอที่
จะทำการจัดจางครั้งนี้ตอไป

(๒) มีการกระทำที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทำการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกกรม หรือกระทบตอ
ประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนำมาใชในกรณีที่ คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคำนวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กำหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กำหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่ รมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๔. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้
แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตราฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝมือ
แรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส.
และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ำกวารอยละ ๑๐ ของ
แตละ สาขาชางแตจะตองมีจำนวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๔.๑ ชางไม
๑๔.๒ ชางโยธา
๑๔.๓ ชางเชื่อมไฟฟาหรือแกส
๑๔.๔ ชางเหล็กเสริมคอนกรีต
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกำหนดไวโดยเครงครัด
๑๖.. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
กรม สามารถนำผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกให
เปนผูรับจางเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ

ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทำสัญญากับกรม ไวชั่วคราว
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
กันยายน ๒๕๖๑
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การจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข ้อ 168
5
หน่วยงานของรัฐจะต ้องใช ้ดุลพินจ
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6
อัตราตามทีกําหนดไว ้ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซือจัดจ ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
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7
อัตราร ้อยละทีระบุไว ้ต่อไปนี อาจพิจารณาแก ้ไขได ้ตามความเหมาะสม
8
อัตราค่าปรับกรณีผู ้รับจ ้างนํ างานทีรับจ ้างไปจ ้างช่วงให ้ผู ้อืนทําอีกทอดหนึงโดยไม่ได ้รับอนุญาตจากผู ้ว่า
จ ้างต ้องกําหนดค่าปรับเป็ นจํานวนเงินไม่น ้อยกว่าร ้อยละสิบของวงเงินทีจ ้างช่วงตามสัญญา
9
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10
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