รายละเอียดกําหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding)
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟลต
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟาเรือง – คลองกลวย ระหวาง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐
ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม.
๑. ความเปนมา
เนื่องจากสายทางดังกลาว เปนเสนทางที่ใชขนสงสินคาทางการเกษตรกรรมและเปนเสนทางใชสัญจร
รอยตอ ๓ จังหวัด ระหวางจ.อุตรดิตถ , จ.พิษณุโลก และ จ.สุโขทัย ปจจุบันชวงบริเวณที่จะดําเนินการไดชํารุดเสียหาย
แตกราวตามแนวยาว, ตามแนวขวางถนน ทําใหโครงสรางชั้นพื้นทางเกิดความเสียหาย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
พิจารณาแลวเห็นสมควรปรับปรุงดวยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พรอมปูผิวทางดวย PARA ASPHALT
CONCRETE เพิ่มความฝดและความคงทนของผิวทาง ยืดอายุบริการ เปนการอํานวยความสะดวกปลอดภัยแกผูใช
ทางหลวงตอไป
๒. วัตถุประสงค
๑. ปรับปรุงดวยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING พรอมปูผิวทางดวย PARA ASPHALT
CONCRETE เพิ่มความฝดและความคงทนของผิวทาง ยืดอายุบริการ
๒. เพื่ออํานวยความสะดวกปลอดภัยแกผูใชทางหลวงตอไป
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 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๓.๖ เปนผูท ี่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปน
ผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมา ประเภทบํารุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement
In – Place Recycling กับกรมทางหลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
๓.๗ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๓.๘ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

-๒๓.๑๐ คูส ัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๓.๑๑ ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
๔. วงเงินในการจัดจาง
วงเงินงบประมาณ ๑๐,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินสิบลานหาหมื่นบาทถวน)
ราคากลาง ๙,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท ( เงินเกาลานแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน )
๕. ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน ๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. หลักประกันการเสนอราคา
คาหลักประกันการเสนอราคาเปนเงิน ๕๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท
(หาแสนสองพันหารอยบาทถวน)
๗. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟลต
ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟาเรือง – คลองกลวย ระหวาง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐
ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม. ตามรายละเอียดดังนี้.๑. งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING ๒๐ CM. DEPTH
ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม.
๒. งาน PRIME COAT (MC – ๗๐ , EAP)
ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม.
๓. งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE ๕ CM.
ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม.
THICK
๔. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
ปริมาณงาน ๑,๐๗๕.๐๐ ตร.ม.
๕. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION
ปริมาณงาน
LS.
๘. งานตามแผนรายประมาณการนี้
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได
๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการ
งดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของกรมทางหลวง (กันยายน ๒๕๕๖)

-๓๑๐. 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
(นายไชยสิริ คงพิม)
นายชางโยธาอาวุโส
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นางปาริชาติ จักรนารายณ) นักวิชาการสถิติ ชํานาญการ

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

- ราง -

ประกาศ กรมทางหลวง
เรื่อง ประกวดราคาจางงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐
งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟาเรือง – คลองกลวย
ระหวาง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม.
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------เลขที่ E อต.๑ /

/๒๕๖๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม” มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐
งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟาเรือง – คลองกลวย
ระหวาง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม. กําหนดเวลาทําการ ๖๕ วัน
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น
( เงินเกาลานแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

๙,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

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 ประเภทบํารุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement
In – Place Recycling กับกรมทางหลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
****7. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

-2****๘. บุคคลหรือนิติบุคคลทีจ่ ะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
****๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
****๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา/ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาดวย
อิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระ
เงินผานทางธนาคารกรุงไทย 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 ๑๗ , ๑๘
ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนีจ้ ะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวน
ราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
ประกาศ ณ วันที่
พ.ศ.
(ลงชื่อ)
(

)

ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

*
**
***

ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดจาง
การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบั ติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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
.
กิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ 2560 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟลต
ทางหลวงหมายเลข 1255 ตอนควบคุม 0100 ตอน ฟาเรือง – คลองกลวย ระหวาง กม.4+082 - กม.6+350
ปริมาณงาน 20,412.00 ตร.ม.
ลําดับ
รายการ
หนวยนับ ปริมาณงาน
ที่
ตร.ม.
20,412.00
1. งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH
ตร.ม.
20,412.00
2. งาน PRIME COAT (MC - 70 , EAP)
3. งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.
ตร.ม.
20,412.00
THICK
4. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
ตร.ม.
1,075.00
5.

งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

LS.

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 ๆจากทางราชการ

(

)

ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

ราง
เอกสารประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ อต.๑ /
/ ๒๕๖๐
การจางงานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐
งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟาเรือง – คลองกลวย
ระหวาง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐ ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม.
ตามประกาศ กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ลงวันที่
----------------------------------------กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “กรม”* มีความ
ประสงคจะประกวดราคาจางโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส งานกิจกรรมบํารุงรักษาทางหลวง
ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๔๑๐๐ งานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๕
ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ฟาเรือง – คลองกลวย ระหวาง กม.๔+๐๘๒ - กม.๖+๓๕๐
ปริมาณงาน ๒๐,๔๑๒.๐๐ ตร.ม. โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
**(1) รายการละเอียดและขอกําหนดการกอสรางทางหลวง เลมที่ 1 และเลมที่ 2
**(2) รายการละเอียดและขอกําหนดการจัดทําเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง
**(3) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟาแสงสวางบนทางหลวง
**(4) แบบแปลน
**(5) คูมือเครื่องหมายควบคุมจราจรในงานกอสรางบูรณะและบํารุงรักษาฉบับ
ป พ.ศ. 25๕๔
**(6) ขอกําหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบน
ทางหลวง
**(7) คูมือการใชอุปกรณควบคุมการจราจรบริเวณพื้นที่กอสราง ฉบับเดือน
กันยายน ๒๕๕๔
**(8) รายละเอียดและหลักเกณฑงานบริหารการจราจรในระหวางการกอสราง
**(9) คูมือควบคุมงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยม คสล.
**(10) ขอกําหนดพิเศษ
**(11) Standard Drawing
**(12) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดคาปรับงานจางเหมาของ
กรมทางหลวง (กันยายน 2556)
(๑๓) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๑๓/๒๕๔๓
(๑๔) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๐๒/๒๕๕๗
(๑๕) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๔๑๖/๒๕๕๖
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ แบบสัญญาจาง

-2๑.๔ 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 ผูเสนอราคาตองเปนผูมอี าชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๒.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและ
ไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๒.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.6
๒.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๕ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
** ๒.6 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง
โดยเปนผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมา ประเภทบํารุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ
Pavement In – Place Recycling กับกรมทางหลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียน
ผูรับเหมานั้น
** ๒.7 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง
ในวงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายว าดว ยระเบียบบริห ารราชการสว นทองถิ่น หน วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบั ญญัติ ใหมีฐานะเป น
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
2.8 บุ คคลหรือนิติ บุคคลที่จ ะเขาเป นคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปน ผูไมแสดงบั ญชี รายรั บ
รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

-32.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2.10 คูสั ญญาต องรั บและจ ายเงิ นผ านบั ญชี ธนาคาร เว นแต การจ ายเงิ นแต ละครั้ งซึ่งมีมู 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
นิติบุคคลหนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุน
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) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดา
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) สํ าเนาหนั งสื อการรั บรองการจดทะเบี ยนหุ นส วนในบริ ษั ท และสํ าเนาใบทะเบี ยน
ภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.7 (1)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจ
ใหบุคคลอื่นลงลายมืออิเล็กทรอนิกส หรือหลักฐานแสดงตัวตนของผูเสนอราคาในการเสนอราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสแทน
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
** (๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (ใหใชในกรณีที่มี
การกําหนดผลงานตามขอ ๒.๖ เทานั้น)
(๔) บัญชีรายการกอสราง (หรือใบแจงปริมาณงาน ** ) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒)

-4๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู เ สนอราคาต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
และจะต องกรอกขอความให ถูกต อ งครบถว น ลงลายมือ ชื่ ออิเ ล็ กทรอนิ กส ห รื อหลั กฐานแสดงตั ว ตนของ
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
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่ เสนอจะต องเสนอกํ าหนดยื นราคาไม น อยกว า ๙๐ วั น นั บแต วั นเสนอราคา
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๖๕ วัน นับถัด
จากวันลงนามในสัญญาจาง หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวน
และเขาใจเอกสารประกวดราคาจ างอิเ ล็ กทรอนิ กส ทั้ งหมดเสี ย กอ นที่ จ ะตกลงยื่ น เสนอราคาตามเงื่ อ นไข
ในเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู เ สนอราคาจะต อ งยื่ น ข อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ
ดวยอิเล็กทรอนิกสในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอใดๆ โดยเด็ดขาด
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะดําเนินการตรวจสอบ
คุณ สมบั ติ ของผู เ สนอราคาแต ล ะรายว า เป น ผู เ สนอราคาที่ มีผ ลประโยชน ร ว มกัน กับ ผู เ สนอราคารายอื่ น
ตามขอ ๑.๖ (๑) ณ วันประกาศประกวดราคาหรือไม
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสกอนหรือในขณะ
ที่มีการพิจารณาขอเสนอวา มีผูเสนอราคารายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนั้นออกจากการเปน
ผูเสนอราคา และกรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได
วาผูเสนอราคารายนั้นเปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่ม
ใหมีการกระทําดังกลาว
ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนร ว มกันกับผู เสนอราคารายอื่น ณ วั นประกาศประกวดราคาจ างอิเล็กทรอนิกส หรื อเป น
ผู เสนอราคาที่ กระทํ าการอันเป นการขัดขวางการแข งขั นราคาอย างเป นธรรม อาจอุ ทธรณคํ าสั่ งดั งกล าวต อ
ปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวัน ที่ไดรับ แจงจากสวนราชการ การวินิจฉัยอุทธรณของปลัด กระทรวงให
ถือเปนที่สุด
ในกรณี 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 กการพิจ ารณาผลการเสนอราคาที่ได ดํ าเนิ นการไปแล วจะเป น ประโยชน แกทางราชการอย างยิ่ ง
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดังกลาวได

-54.6 ผูเสนอราคาจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(2) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใชจาย
ทั้งปวงไวดวยแลว
(3) ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่กําหนด
(4) หามผูเสนอราคาถอนการเสนอราคา
(5) ผูเสนอราคาตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาการเสนอราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
จํานวน ๕๐๒,๕๐๐.๐๐ บาท ( เงินหาแสนสองพันหารอยบาทถวน )
5.1 หนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุใน
ขอ 1.4 (1)
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ยื่นการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของธนาคาร
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีที่ผูเสนอราคานําเช็คที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย มาวางเปนหลักประกันการ
เสนอราคา ผูเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสารดังกลาวมาใหสวนราชการตรวจสอบความถูกตอง
ในวันที่
ระหวางเวลา
น. ถึง
น.
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ กรมจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว 3 ลําดับแรก จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
6.1 ในการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ กรมจะพิจารณา
ตั ด สิ น โดยใช ห ลั ก เกณฑ ราคา
(หลั ก เกณฑ ร าคา / หลั ก เกณฑ ก ารประเมิ น ค า ประสิ ท ธิ ภ าพ
ตอราคา) และจะพิจารณาจาก ราคารวมต่ําสุด (ราคารวม / ราคาตอรายการ/ราคาตอหนวย)**
** 6.2 ในการพิ จ ารณาผู ชนะการยื่ น ข อเสนอ ส ว นราชการจะใช หลั กเกณฑ การประเมิ นค า
ประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) โดยพิจารณาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด ดังนี้
(1) ราคาที่ยื่นขอเสนอ (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............-...................
(2) ....................-............................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ............-...................
(3) ....................-............................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ...........-....................
(4) ....................-............................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ...........-....................
(5) ....................-............................ กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ ...........-....................
โดยกําหนดใหน้ําหนักรวมทั้งหมดเทากับรอยละ 100

-66.3 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอเสนอ
ไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแตเปนขอผิดพลาด หรือผิดหลง
เพียงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในสวนที่มิใชสาระสําคัญ
ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น
6.4 กรมสงวนสิทธิไมพิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนั้นในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสทางระบบการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสของกรม*
(๒) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล (บุคคลธรรมดา)** หรือลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสอยางหนึ่งอยาง
ใดหรือทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น
๖.5 ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ กรม มี สิ ท ธิ ให ผู เ สนอราคาชี้ แ จงข อ เท็ จ จริ ง สภาพ ฐานะ หรื อ
ขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.6 กรมทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได
และอาจพิจ ารณาเลื อกจ าง ในจํ านวน หรื อขนาด หรื อเฉพาะรายการหนึ่ งรายการใด หรื ออาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของ
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 หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทําการ
โดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน
เปนตน
ในกรณีที่ ผู เ สนอราคารายที่เ สนอราคาต่ํ า สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว าไม อาจ
ดํ าเนิ น งานตามสั ญญาได คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิก สห รือ กรมจะให
ผูเสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได กรมมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
๖.7 ในกรณี ที่ปรากฏข อเท็ จจริ งภายหลั งจากการพิ จารณาขอเสนอว า ผู เสนอราคาที่มี สิ ท ธิ
ไดรับการคัดเลื อกเป นผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนร วมกันกับผู เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ เป น ผู เ สนอราคาที่ ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคาอย า งเป น ธรรม
ตามขอ ๑.6 กรมมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกรายดังกลาวออก และกรมจะพิจารณา
ลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการพิจารณาผล
การเสนอราคาดังกลาวได

-7๗. การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กสจะต องทํ าสั ญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓
กับกรม ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงิน
เทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได ใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา
โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
7.1 เงินสด
7.2 เช็ คที่ธ นาคารสั่ ง จ ายให แกก รม โดยเป น เช็ คลงวั น ที่ที่ ทํา สั ญญา หรื อ กอ นหน านั้ 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)
กรมจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตามราคาตอหนวย
ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
**** (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน
รอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจาย
ใหในอัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
**** (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม)
ของราคาตอหนวยตามสัญญา
**** (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวาง
ปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวย
ตามสัญญา
(๔) กรมจะจายเงินที่เพิ่มขึ้น หรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตน ในงวดสุดทาย
ของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามที่กรมจะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
กรมจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อกรมหรือ
เจาหนาที่ของกรมไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหง
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 เมื่อผูรับจางได
ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางขอ ๑๗ จะกําหนดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของคาจางตามสัญญา
ตอวัน
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง ตามแบบ
ดังระบุในขอ ๑.๓ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
- เดือน ๒ ป นับถัดจากวันที่กรมไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
** ๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) หรือหนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย
และประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกกรมกอนการรับชําระเงิน
ลวงหนา นั้น
** ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด กรมจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตองจายในงวดนั้นเพื่อเปน
ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวทั้งสิ้นไมต่ํากวา ๖ เดือน (สําหรับสัญญาที่เปนราคา
ตอหนวย) หรือของคาจางทั้งหมด (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔) หรือหนังสือค้ําประกันของ
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย
ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ ๑.๔ (๔)
มาวางไวตอกรมเพื่อเปนหลักประกันแทนก็ได
กรมจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกลาวใหแกผูรับจาง
พรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย

-9๑๓. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
** ๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินงบประมาณประจําปเงิน ๒๕๖๐ /
กูจาก.......-........./และเงินชวยเหลือจาก…………-………………….
การลงนามในสั ญ ญาจะกระทํ า ได ต อ เมื่ อ กรมได รั บ อนุ มั ติ เ งิ น ค า ก อ สร า งจาก
งบประมาณประจําป ๒๕๖๐ /เงินกูจาก..........-………………/และเงินชวยเหลือจาก………-…………..แลวเทานั้น
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น ๙,๘๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท
( เงินเกาลานแปดแสนแปดหมื่นสามพันบาทถวน )
๑๓.๒ เมื่ อกรมได คั ด เลื อกผู เ สนอราคารายใด ให เ ป น ผู รั บ จ าง และได ต กลงจ า งตามที่ ไ ด
ประกวดราคาโดยการยื่นขอเสนอทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจาง
ดังกลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถ
ใหบ ริการรับ ขนไดต ามที่รัฐ มนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู เ สนอราคาซึ่งเปน ผูร ับ จา ง
จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่
มิใชเรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ กรมจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันการ
ยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ตามระเบียบของทางราชการ
๑๓.๔ กรมสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตาม
ความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓.๕ อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือได
ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว สําหรับกรณีที่ไมไดรบั การ
จัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
** ๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่
คางานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ใชสูตรการปรับราคา (สูตรคา K) ใหแกผูรับจาง
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กรมไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕

- 10 ๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจางกอสรางตามประกาศนี้แลว
ผูเสนอราคาจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและใชผูผานการทดสอบ
มาตรฐานฝมือชางจาก คณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และทดสอบฝมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการ
อื่น หรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง ** หรือผูมีวุฒิบัตรระดับปวช. ปวส.และ ปวท.หรือเทียบเทา
จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได** ในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๑๐ ของแตละ
สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๕.๑ ชางไม
๑๕.๒ ชางโยธา
๑๕.๓ ชางเชื่อมไฟฟาหรือแกส
๑๕.๔ ชางเหล็กเสริมคอนกรีต
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสรางผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
วันที่

เดือน

พ.ศ.

- 11 หมายเหตุ * คําวา “กรม” อาจเลือกใชคําอื่นเชน “จังหวัด” “สํานักงาน” ไดตามความเหมาะสม และให
ใชคําดังกลาวในสวนที่เกี่ยวของทั้งหมด
** ใหหัวหนาสวนราชการผูดําเนินการประกวดราคาเลือกใชตามความจําเปน
 ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ตามขอ
6.1 สวนราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกใชหลักเกณฑดังนี้
หลักเกณฑราคา (Price) หมายถึง การคัดเลือกผูชนะการยืน่ ขอเสนอโดยพิจารณาจากผูที่เสนอราคา
ต่ําสุดเรียงตามลําดับ
หลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) หมายถึง การคัดเลือกผู
ชนะการยื่นขอเสนอโดยพิจารณาจากคาคะแนนถวงน้ําหนักที่ไดประเมินตามปจจัยหลักทีส่ วน
ราชการกําหนดจากผูทไี่ ดคะแนนสูงสุดเรียงตามลําดับ
 ในกรณีการกําหนดหลักเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) ตามขอ
6.2 สวนราชการสามารถใชดุลยพินิจเลือกปจจัยหลักที่จะนํามาใชไดตามเหมาะสม ทั้งนี้ ตองไมต่ํา
กวา 2 ปจจัย และดําเนินการกําหนดน้าํ หนักของตัวแปรหลักทีเ่ ลือกใช โดยใหน้ําหนักรวมทั้งหมด
เทากับรอยละ 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 เนินการประกวดราคาพรอมประทับตราชื่อสวน
ราชการ โดยหัวหนาเจาหนาที่พสั ดุเปนผูล งชื่อยอกํากับตรา
**** อัตรารอยละที่ระบุไวตอไปนี้ อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
***** การใชดุลพินิจตามเงื่อนไขที่กําหนด ขอ 6.6 สวนราชการจะตองใชดุลพินิจโดยชอบดวยกฎหมาย
ระเบียบที่เกี่ยวของ ประกอบกับตองมีหลักฐานและขอเท็จจริงที่ชัดเจนโดยปราศจากขอโตแยงในดาน
คุณภาพ คุณสมบัติทางเทคนิค หรือเหตุอื่นใดวา สินคา บริการ งานจางดังกลาวไมเปนประโยชนตอทาง
ราชการ หรือมีหลักฐานและขอเท็จจริงชัดเจนที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต
****** สําหรับเงื่อนไขคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.8 – 2.10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด

