
( ส�าเนา )
ประกาศกรมทางหลวงชนบท

เร��อง ประกวดราคาจ�างก�อสร�างถนนลาดยาง/คอนกร�ต ถนนสายแยก ทล.๒๑ - บ.นาง��ว อ.เม�องจ.

เพชรบ�ร�� ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด�วยว���ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding)

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบ�รณ� ม�ความประสงค�จะ ประกวดราคาจ�างก�อ

สร�างถนนลาดยาง/คอนกร�ต ถนนสายแยก ทล.๒๑ - บ.นาง��ว อ.เม�องจ.เพชรบ�รณ� ระยะทาง ๑.๐๐๐ กม. ด�วยว�ธ�

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) ราคากลางของงานก�อสร�างในการประกวดราคาคร��งน� �เป�นเง�นท��งส� �น 

๑๓,๑๐๒,๔๘๙.๘๘ บาท (ส�บสามล�านหน��งแสนสองพ�นส��ร �อยแปดส�บเก�าบาทแปดส�บแปดสตางค�)

                 ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องม�ค�ณสมบ�ต� ด�งต�อไปน� �

                 ๑. ม�ความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย

                 ๓. ไม�อย��ระหว�างเล�กก�จการ

                 ๔. ไม�เป�นบ�คคลซ��งอย��ระหว�างถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อท�าส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว�ช��วคราว

เน��องจากเป�นผ��ท��ไม�ผ�านเกณ��การประเม�นผลการป��บ�ต�งานของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร �ฐมนตร�ว�าการ

กระทรวงการคล�งก�าหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

                 ๕. ไม�เป�นบ�คคลซ��งถ�กระบ�ช��อไว�ในบ�ญช�รายช��อผ��ท� �งงานและได�แจ�งเว�ยนช��อให�เป�นผ��ท� �งงานของหน�วย

งานของร�ฐในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ��ท� �งงานเป�นห��นส�วนผ��จ�ดการ 

กรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อ �านาจในการด�าเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย

                 ๖. ม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการ

บร�หารพ�สด�ภาคร�ฐก�าหนดในราชก�จจาน�เบกษา

                 ๗. เป�นน�ต�บ�คคลผ��ม�อาช�พร�บจ�างงานท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ด�งกล�าว

                 ๘. ไม�เป�นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอราคารายอ��นท��เข�าย��นข�อเสนอให�แก�กรมทางหลวง

ชนบท ณ ว�นประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระท�าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นราคา

อย�างเป�นธรรม ในการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� �

                 ๙. ไม�เป�นผ��ได�ร�บเอกส�ทธ��หร�อความค��มก�น ซ��งอาจป��เสธไม�ยอมข� �นศาลไทย เว�นแต�ร�ฐบาลของผ��ย��นข�อ

เสนอได�ม�ค �าส��งให�สละเอกส�ทธ��และความค��มก�นเช�นว�าน��น

๑๐. ผ��ย��นข�อเสนอต�องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง

๑๑  เป�นผ��ผ�านการค�ดเล�อกเป�นผ��ม�ค�ณสมบ�ต�เบ� �องต�นในการจ�างของ กรมทางหลวงชนบท สาขา

งานทาง ช��นพ�เศษ , ช��น ๑ , ช��น ๒  หร�อช��น ๓ 

                    กรณ�ผ��ย��นข�อเสนอ บ�ตรประจ�าต�วฯ หมดอาย� ต��งแต�ว�นท�� ๒๐ ก�มภาพ�นธ� ๒๕๖๑ และได�ย��นค�าขอข� �น

ทะเบ�ยนไว�ก�บกรมบ�ญช�กลางแล�ว ให�ย��นส �าเนาหล�กฐานการย��นค�าขอข� �นทะเบ�ยนก�บกรมบ�ญช�กลาง

                   ๑๒. ไม�เป�นผ��ถ�กต�ดส�ทธ�ม�ให�เสนอราคา ตามประกาศและหร�อระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง ท��กรมทางหลวง

ชนบทก�าหนด ประกาศกรมทางหลวงชนบท เร��อง ก�าหนดวงเง�นส�งส�ดในการร�บจ�างงานก�อสร�างและประกาศราย



ส�าเนาถ�กต�อง

ธ�รโชต� ทองช�ม

(นายธ�รโชต� ทองช�ม)

ว�ศวกรโยธาช�านาญการ

ประกาศข� �นเว�บว�นท�� ๒๕ ม�นาคม ๒๕๖๓

โดย นายธ�รโชต� ทองช�ม ว�ศวกรโยธาช�านาญการ

ช��อผ��ไม�ม�ส�ทธ�เสนอราคา ในว�นท��ย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

การด�สถานท��ก�อสร�าง ให�ผ��ซ� �อเอกสารประกวดราคาด�วยอ�เล�กทรอน�กส�ไปด�สถานท��ก�อสร�างด�วยตน

เอง โดยถ�อว�าผ��ซ� �อเอกสารประกวดราคาด�วยอ�เล�กทรอน�กส�ได�ทราบสถานท��ก�อสร�าง ตลอดจนอ�ปสรรคและป�ญหา

ต�าง ๆ ด�แล�ว เม��อม�อ�ปสรรคและป�ญหาในเวลาท�างาน จะน�ามาอ�างให�พ�นความผ�ดต�อกรมทางหลวงชนบทไม�ได�

                ผ��ย��นข�อเสนอต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ในว�นท�� 

........................ ระหว�างเวลา ........................ น. ถ�ง ........................ น.

                ผ��สนใจสามารถขอซ� �อเอกสารประกวดราคาด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ในราคาช�ดละ ๖,๐๐๐.๐๐ บาท ผ�าน

ทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�และช�าระเง�นผ�านทางธนาคาร ต��งแต�ว�นท�� ........................ ถ�งว�น

ท�� ........................ โดยดาวน�โหลดเอกสารผ�านทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ได�ภายหล�งจาก

ช�าระเง�นเป�นท��เร�ยบร�อยแล�วจนถ�งก�อนว�นเสนอราคา

                ผ��สนใจสามารถด�รายละเอ�ยดได�ท��เว�บไซต� www.drr.go.th หร�อ www.phetchabun.drr.go.th หร�อ 

www.gprocurement.go.th หร�อสอบถามทางโทรศ�พท�หมายเลข ๐-๕๖๗๑-๑๔๗๑ ในว�นและเวลาราชการ

ประกาศ ณ ว�นท��         ม�นาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

อน�นต� ท�พว�นต�

(นายอน�นต� ท�พว�นต�)

ผ��อ �านวยการแขวงทางหลวงชนบทเพชรบ�รณ�

ป��บ�ต�ราชการแทนอธ�บด�กรมทางหลวงชนบท

หมายเหต�  

๑.ผ��ประกอบการสามารถจ�ดเตร�ยมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส�วนท�� ๑ และเอกสารส�วน

ท�� ๒) ในระบบ e-GP ได�ต��งแต�ว�นท��ซ� �อเอกสารจนถ�งว�นเสนอราคา

๒.เง�นค�าจ�างคร��งน� �ได�มาจากเง�นงบประมาณประจ�าป�  พ.ศ. ๒๕๖๓

                การลงนามในส�ญญาจะกระท�าได�ต�อเม��อ กรมทางหลวงชนบทได�ร�บจ�ดสรรงบประมาณรายจ�าย

ประจ�าป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากส�าน�กงบประมาณแล�ว และกรณ�ท��กรมทางหลวงชนบทไม�ได�ร�บการจ�ดสรร

งบประมาณเพ��อการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างในคร��งด�งกล�าว กรมทางหลวงชนบทสามารถยกเล�กการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างได� 



( ส�าเนา )
เอกสารประกวดราคาจ�างก�อสร�างด�วยการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding)

เลขท�� ........................

การจ�างก�อสร�างถนนลาดยาง/คอนกร�ต ถนนสายแยก ทล.๒๑ - บ.นาง��ว อ.เม�องจ.เพชรบ�รณ� ระยะทาง 

๑.๐๐๐ กม.

ตามประกาศ กรมทางหลวงชนบท

ลงว�นท��         ม�นาคม ๒๕๖๓

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทเพชรบ�รณ� ซ��งต�อไปน� �เร�ยกว�า "กรม" ม�ความประสงค�จะ 

ประกวดราคาจ�างก�อสร�าง ถนนลาดยาง/คอนกร�ต ถนนสายแยก ทล.๒๑ - บ.นาง��ว อ.เม�องจ.เพชรบ�รณ� ระยะทาง 

๑.๐๐๐ กม. ณ สาย ทล.๒๑ - บ.นาง��ว อ.เม�อง ด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) โดยม�ข�อแนะน�า

และข�อก�าหนดด�งต�อไปน� �

                 ๑.     เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๑.๑     แบบร�ปและรายการละเอ�ยด

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท��ก �าหนดไว�ในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๑.๓     ส�ญญาจ�างก�อสร�าง

                          ๑.๔     แบบหน�งส�อค��าประก�น

                                    (๑)   หล�กประก�นการเสนอราคา

(๒) หล�กประก�นส�ญญา

(๓) หล�กประก�นการร�บเง�นค�าจ�างล�วงหน�า

                          ๑.๕     ส�ตรการปร�บราคา

๑.๖ บทน�ยาม

                                    (๑)   ผ��ท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�น

                                    (๒)   การข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม

๑.๗ แบบบ�ญช�เอกสารท��ก �าหนดไว�ในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                                    (๑)   บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑

                                    (๒)   บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒

                          ๑.๘     ประกาศ กรมทางหลวงชนบท เร��อง ก�าหนดวงเง�นส�งส�ดในการร�บจ�างงานก�อสร�างและ

การประกาศรายช��อผ��ไม�ม�ส�ทธ�เสนอราคา

                          ๑.๙     แนวทางข��นต��าในการลดผลกระทบส��งแวดล�อม

                          ๑.๑๐     หน�งส�อกระทรวงการคล�ง ท�� กค ๐๙๐๐/ว ๑๑๕ ลงว�นท�� ๓๐ ก�นยายน ๒๕๕๘ เร��อง 

แนวทางการใช�พ�นธบ�ตรร�ฐบาลเป�นหล�กประก�น



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

                 ๒.    ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย��นข�อเสนอ

                          ๒.๑     ม�ความสามารถตามกฎหมาย

                          ๒.๒     ไม�เป�นบ�คคลล�มละลาย

                          ๒.๓     ไม�อย��ระหว�างเล�กก�จการ

                          ๒.๔     ไม�เป�นบ�คคลซ��งอย��ระหว�างถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อท�าส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐไว�

ช��วคราว เน��องจากเป�นผ��ท��ไม�ผ�านเกณ��การประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการตามระเบ�ยบท��ร �ฐมนตร�ว�า

การกระทรวงการคล�งก�าหนดตามท��ประกาศเผยแพร�ในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง

                          ๒.๕     ไม�เป�นบ�คคลซ��งถ�กระบ�ช��อไว�ในบ�ญช�รายช��อผ��ท� �งงานและได�แจ�งเว�ยนช��อให�เป�นผ��ท� �งงาน

ของหน�วยงานของร�ฐในระบบเคร�อข�ายสารสนเทศของกรมบ�ญช�กลาง ซ��งรวมถ�งน�ต�บ�คคลท��ผ��ท� �งงานเป�นห��นส�วนผ��

จ�ดการ กรรมการผ��จ�ดการ ผ��บร�หาร ผ��ม�อ �านาจในการด�าเน�นงานในก�จการของน�ต�บ�คคลน��นด�วย

                          ๒.๖     ม�ค�ณสมบ�ต�และไม�ม�ล�กษณะต�องห�ามตามท��คณะกรรมการนโยบายการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและ

การบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐก�าหนดในราชก�จจาน�เบกษา

                          ๒.๗     เป�นน�ต�บ�คคลผ��ม�อาช�พร�บจ�างงานท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ด�งกล�าว

                          ๒.๘     ไม�เป�นผ��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��นท��เข�าย��นข�อเสนอให�แก� กรม ณ ว�น

ประกาศประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หร�อไม�เป�นผ��กระท�าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม ในการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� �

                          ๒.๙     ไม�เป�นผ��ได�ร�บเอกส�ทธ��หร�อความค��มก�น ซ��งอาจปฏ�เสธไม�ยอมข� �นศาลไทย เว�นแต�ร�ฐบาล

ของผ��ย��นข�อเสนอได�ม�ค �าส��งให�สละเอกส�ทธ��และความค��มก�นเช�นว�าน��น

๒.๑๐     ผ��ย��นข�อเสนอต�องลงทะเบ�ยนในระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� 

(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบ�ญช�กลาง 

   ๒.๑๑  เป�นผ��ผ�านการค�ดเล�อกเป�นผ��ม�ค�ณสมบ�ต�เบ� �องต�นในการจ�างของ กรมทางหลวง

ชนบท สาขางานทาง ช��นพ�เศษ , ช��น ๑ , ช��น ๒ หร�อช��น ๓ 

                            กรณ�ผ��ย��นข�อเสนอ บ�ตรประจ�าต�วฯ หมดอาย� ต��งแต�ว�นท�� ๒๐ ก�มภาพ�นธ� ๒๕๖๑ และได�ย��นค�า

ขอข� �นทะเบ�ยนไว�ก�บกรมบ�ญช�กลางแล�ว ให�ย��นส �าเนาหล�กฐานการย��นค�าขอข� �นทะเบ�ยนก�บกรมบ�ญช�กลาง

                            ๒.๑๒. ไม�เป�นผ��ถ�กต�ดส�ทธ�ม�ให�เสนอราคา ตามประกาศและหร�อระเบ�ยบท��เก��ยวข�อง ท��กรมทาง

หลวงชนบทก�าหนด ประกาศกรมทางหลวงชนบท เร��อง ก�าหนดวงเง�นส�งส�ดในการร�บจ�างงานก�อสร�างและประกาศ

รายช��อผ��ไม�ม�ส�ทธ�เสนอราคา ในว�นท��ย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                 ๓.    หล�กฐานการย��นข�อเสนอ

                         ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องเสนอเอกสารหล�กฐานย��นมาพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�าง

ภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� โดยแยกเป�น ๒ ส�วน ค�อ

๓.๑    ส�วนท�� ๑ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��

                                   (๑)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นน�ต�บ�คคล



                                           (ก)   ห�างห��นส�วนสาม�ญหร�อห�างห��นส�วนจ�าก�ด ให�ย��นส �าเนาหน�งส�อร�บรองการจด

ทะเบ�ยนน�ต�บ�คคล บ�ญช�รายช��อห��นส�วนผ��จ�ดการ ผ��ม�อ �านาจควบค�ม (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง 

                                           (ข)   บร�ษ�ทจ�าก�ดหร�อบร�ษ�ทมหาชนจ�าก�ด ให�ย��นส �าเนาหน�งส�อร�บรองการจดทะเบ�ยน

น�ต�บ�คคล หน�งส�อบร�คณห�สนธ� บ�ญช�รายช��อกรรมการผ��จ�ดการ ผ��ม�อ �านาจควบค�ม (ถ�าม�) และบ�ญช�ผ��ถ�อห��นราย

ใหญ� (ถ�าม�) พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง

                                   (๒)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นบ�คคลธรรมดาหร�อคณะบ�คคลท��ม�ใช�น�ต�บ�คคล ให�ย��นส �าเนา

บ�ตรประจ�าต�วประชาชนของผ��น��น ส �าเนาข�อตกลงท��แสดงถ�งการเข�าเป�นห��นส�วน (ถ�าม�) ส �าเนาบ�ตรประจ�าต�ว

ประชาชนของผ��เป�นห��นส�วน หร�อส�าเนาหน�งส�อเด�นทางของผ��เป�นห��นส�วนท��ม�ได�ถ�อส�ญชาต�ไทย พร�อมท��งร�บรอง

ส�าเนาถ�กต�อง

                                   (๓)    ในกรณ�ผ��ย��นข�อเสนอเป�นผ��ย��นข�อเสนอร�วมก�นในฐานะเป�นผ��ร�วมค�า ให�ย��นส �าเนา

ส�ญญาของการเข�าร�วมค�า และเอกสารตามท��ระบ�ไว�ใน (๑) หร�อ (๒) ของผ��ร�วมค�า แล�วแต�กรณ�

                                   (๔)    เอกสารเพ��มเต�มอ��นๆ

                                           (๔.๑)   ส �าเนาใบส�าค�ญแสดงการจดทะเบ�ยนพาณ�ชย� พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง

                                           (๔.๒)   ส �าเนาใบทะเบ�ยนภาษ�ม�ลค�าเพ��ม (ภพ.๒๐) พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง

(๕)    บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ท��งหมดท��ได�ย��นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๑) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

                                           ท��งน� � เม��อผ��ย��นข�อเสนอด�าเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ครบ

ถ�วน ถ�กต�องแล�ว ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ตามแบบในข�อ ๑.๗

(๑) ให�โดยผ��ย��นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๑ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)

๓.๒    ส�วนท�� ๒ อย�างน�อยต�องม�เอกสารด�งต�อไปน��

                                   (๑)    ในกรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอมอบอ�านาจให�บ�คคลอ��นกระท�าการแทนให�แนบหน�งส�อมอบ

อ�านาจซ��งต�ดอากรแสตมป� ตามกฎหมาย โดยม�หล�กฐานแสดงต�วตนของผ��มอบอ�านาจและผ��ร �บมอบอ�านาจ ท��งน� �

หากผ��ร �บมอบอ�านาจเป�นบ�คคลธรรมดาต�องเป�นผ��ท��บรรล�น�ต�ภาวะตามกฎหมายแล�วเท�าน��น

                                   (๒)    หล�กประก�นการเสนอราคา ตามข�อ ๕

                                   (๓)    เอกสารเพ��มเต�มอ��น ๆ 

                                           (๓.๑) ส �าเนาบ�ตรประจ�าต�วผ��ม�ค�ณสมบ�ต�เบ� �องต�นในการจ�างของผ��ย��นข�อเสนอท��ออก

โดยกรมทางหลวงชนบท พร�อมท��งร�บรองส�าเนาถ�กต�อง

                                   (๔)    บ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ท��งหมดท��ได�ย��นพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๒) โดยไม�ต�องแนบในร�ปแบบ PDF File (Portable Document 

Format)



                                   ท��งน� � เม��อผ��ย��นข�อเสนอด�าเน�นการแนบไฟล�เอกสารตามบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ครบถ�วน ถ�ก

ต�องแล�ว ระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�จะสร�างบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ตามแบบในข�อ ๑.๗ (๒) ให�

โดยผ��ย��นข�อเสนอไม�ต�องแนบบ�ญช�เอกสารส�วนท�� ๒ ด�งกล�าวในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                 ๔.    การเสนอราคา

                          ๔.๑     ผ��ย��นข�อเสนอต�องย��นข�อเสนอ และเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�ตามท��ก �าหนดไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � โดยไม�ม�เง��อนไขใดๆ ท��งส� �น และจะ

ต�องกรอกข�อความให�ถ�กต�องครบถ�วน พร�อมท��งหล�กฐานแสดงต�วตนและท�าการย�นย�นต�วตนของผ��ย��นข�อเสนอโดย

ไม�ต�องแนบใบเสนอราคาในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                          ๔.๒     ให�ผ��ย��นข�อเสนอกรอกรายละเอ�ยดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามแบบเอกสาร

ประกวดราคาจ�างก�อสร�างด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) ข�อ ๑.๒ ให�ครบถ�วนโดยไม�ต�องย��นใบ

แจ�งปร�มาณงานและราคา และใบบ�ญช�รายการก�อสร�างในร�ปแบบ PDF File (Portable Document Format)

                                   ในการเสนอราคาให�เสนอราคาเป�นเง�นบาทและเสนอราคาได�เพ�ยงคร��งเด�ยวและราคาเด�ยว 

โดยเสนอราคารวม หร�อราคาต�อหน�วย หร�อราคาต�อรายการ ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ท�ายใบเสนอราคาให�ถ�กต�อง ท��งน� � 

ราคารวมท��เสนอจะต�องตรงก�นท��งต�วเลขและต�วหน�งส�อ ถ�าต�วเลขและต�วหน�งส�อไม�ตรงก�น ให�ถ�อต�วหน�งส�อเป�น

ส�าค�ญ โดยค�ดราคารวมท��งส� �นซ��งรวมค�าภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ภาษ�อากรอ��น และค�าใช�จ�ายท��งปวงไว�แล�ว

                                   ราคาท��เสนอจะต�องเสนอก�าหนดย�นราคาไม�น�อยกว�า  ๒๗๐ ว�น ต��งแต�ว�นเสนอราคาโดย

ภายในก�าหนดย�นราคา ผ��ย��นข�อเสนอต�องร�บผ�ดชอบราคาท��ตนได�เสนอไว�และจะถอนการเสนอราคาม�ได�

                          ๔.๓     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องเสนอก�าหนดเวลาด�าเน�นการก�อสร�างแล�วเสร�จไม�เก�น ๑๓๐ ว�น น�บ

ถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                          ๔.๔     ก�อนเสนอราคา ผ��ย��นข�อเสนอควรตรวจด�ร�างส�ญญา แบบร�ป และรายการละเอ�ยด ฯลฯ 

ให�ถ��ถ�วนและเข�าใจเอกสารประกวดราคาจ�างอ�เล�กทรอน�กส�ท��งหมดเส�ยก�อนท��จะตกลงย��นข�อเสนอตามเง��อนไขใน

เอกสารประกวดราคาจ�างอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๔.๕     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องย��นข�อเสนอและเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วย

อ�เล�กทรอน�กส�ในว�นท�� ........................  ระหว�างเวลา ........................ น.  ถ�ง ........................ น. และเวลาในการ

เสนอราคาให�ถ�อตามเวลาของระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�เป�นเกณ�� 

                                    เม��อพ�นก�าหนดเวลาย��นข�อเสนอและเสนอราคาแล�ว จะไม�ร�บเอกสารการย��นข�อเสนอและ

เสนอราคาใดๆ โดยเด�ดขาด

                          ๔.๖     ผ��ย��นข�อเสนอต�องจ�ดท�าเอกสารส�าหร�บใช�ในการเสนอราคาในร�ปแบบไฟล�เอกสาร

ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผ��ย��นข�อเสนอต�องเป�นผ��ร �บผ�ดชอบตรวจสอบความครบถ�วน 

ถ�กต�อง และช�ดเจนของเอกสาร PDF File ก�อนท��จะย�นย�นการเสนอราคา แล�วจ�งส�งข�อม�ล (Upload) เพ��อเป�นการ

เสนอราคาให�แก�กรม ผ�านทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                          ๔.๗    คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะด�าเน�นการตรวจสอบ

ค�ณสมบ�ต�ของผ��ย��นข�อเสนอแต�ละรายว�า เป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��นตามข�อ 



๑.๖ (๑) หร�อไม� หากปรากฏว�าผ��ย��นข�อเสนอรายใดเป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอราย

อ��น คณะกรรมการฯ จะต�ดรายช��อผ��ย��นข�อเสนอราคาท��ม�ผลประโยชน�ร�วมก�นน��นออกจากการเป�นผ��ย��นข�อเสนอ

                          หากปรากฏต�อคณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ว�า ก�อนหร�อในขณะท��

ม�การพ�จารณาข�อเสนอ ม�ผ��ย��นข�อเสนอรายใดกระท�าการอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมตามข�อ ๑.๖

(๒) และคณะกรรมการฯ เช��อว�าม�การกระท�าอ�นเป�นการข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม คณะกรรมการฯ จะต�ด

รายช��อผ��ย��นข�อเสนอรายน��นออกจากการเป�นผ��ย��นข�อเสนอ และกรม จะพ�จารณาลงโทษผ��ย��นข�อเสนอด�งกล�าวเป�นผ��

ท� �งงาน เว�นแต� กรม จะพ�จารณาเห�นว�าผ��ย��นข�อเสนอรายน��น ม�ใช�เป�นผ��ร�เร��มให�ม�การกระท�าด�งกล�าวและได�ให�ความ

ร�วมม�อเป�นประโยชน�ต�อการพ�จารณาของกรม

                          ๔.๘     ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต� ด�งน� �

                                   (๑)    ปฏ�บ�ต�ตามเง��อนไขท��ระบ�ไว�ในเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�

                                   (๒)    ราคาท��เสนอจะต�องเป�นราคาท��รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม และภาษ�อ��นๆ (ถ�าม�) รวมค�าใช�

จ�ายท��งปวงไว�ด�วยแล�ว

                                   (๓)    ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องลงทะเบ�ยนเพ��อเข�าส��กระบวนการเสนอราคา ตามว�น เวลา ท��

ก �าหนด

                                   (๔)    ผ��ย��นข�อเสนอจะถอนการเสนอราคาท��เสนอแล�วไม�ได�

                                   (๕)    ผ��ย��นข�อเสนอต�องศ�กษาและท�าความเข�าใจในระบบและว�ธ�การเสนอราคาด�วยว�ธ�

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ของกรมบ�ญช�กลางท��แสดงไว�ในเว�บไซต� www.gprocurement.go.th

                 ๕.    หล�กประก�นการเสนอราคา

                          ผ��ย��นข�อเสนอต�องวางหล�กประก�นการเสนอราคาพร�อมก�บการเสนอราคาทางระบบการจ�ดซ� �อจ�ด

จ�างภาคร�ฐด�วยอ�เล�กทรอน�กส� โดยใช�หล�กประก�นอย�างหน��งอย�างใดด�งต�อไปน� � จ �านวน ๖๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท (หก

แสนห�าหม��นห�าพ�นห�าร �อยบาทถ�วน)

                          ๕.๑     เช�คหร�อดราฟท�ท��ธนาคารเซ�นส��งจ�าย ซ��งเป�นเช�คหร�อดราฟท�ลงว�นท��ท��ใช�เช�คหร�อดราฟท�

น��นช�าระต�อเจ�าหน�าท��ในว�นท��ย��นข�อเสนอ หร�อก�อนว�นน��นไม�เก�น ๓ ว�นท�าการ

                          ๕.๒     หน�งส�อค��าประก�นอ�เล�กทรอน�กส�ของธนาคารภายในประเทศตามแบบท��คณะกรรมการ

นโยบายก�าหนด

                          ๕.๓     พ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย

                          ๕.๔     หน�งส�อค��าประก�นของบร�ษ�ทเง�นท�นหร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหล�กทร�พย�ท��ได�ร�บอน�ญาตให�

ประกอบก�จการเง�นท�นเพ��อการพาณ�ชย�และประกอบธ�รก�จค��าประก�นตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 

ตามรายช��อบร�ษ�ทเง�นท�นท��ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเว�ยนให�ทราบ โดยอน�โลมให�ใช�ตามต�วอย�างหน�งส�อค��า

ประก�นของธนาคารท��คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

                            กรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอใช�หล�กประก�นการเสนอราคาเป�นพ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย จะต�องด�าเน�นการ

ตามแนวทางการใช�พ�นธบ�ตรร�ฐบาล ตามหน�งส�อกระทรวงการคล�งท�� กค ๐๙๐๐/ว ๑๑๕ ลงว�นท�� ๓๐ ก�นยายน 

๒๕๕๘



                          กรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอน�าเช�คหร�อดราฟท�ท��ธนาคารส��งจ�ายหร�อพ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทยหร�อหน�งส�อค��า

ประก�นของบร�ษ�ทเง�นท�นหร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหล�กทร�พย� มาวางเป�นหล�กประก�นการเสนอราคาจะต�องส�งต�นฉบ�บ

เอกสารด�งกล�าวมาให�กรมตรวจสอบความถ�กต�องในว�นท��........................ ระหว�างเวลา ........................ น.

ถ�ง ........................ น.

                          กรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอท��ย��นข�อเสนอในร�ปแบบของ "ก�จการร�วมค�า" ประสงค�จะใช�หน�งส�อค��าประก�น

อ�เล�กทรอน�กส�ของธนาคารในประเทศเป�นหล�กประก�นการเสนอราคา ให�ระบ�ช��อผ��ย��นข�อเสนอในหน�งส�อค��าประก�น

อ�เล�กทรอน�กส�ฯ ด�งน� �

                          (๑) กรณ�ท��ก�จการร�วมค�าได�จดทะเบ�ยนเป�นน�ต�บ�คคลใหม� ให�ระบ�ช��อก�จกรรมร�วมค�าด�งกล�าว เป�น

ผ��ย��นข�อเสนอ

                          (๒) กรณ�ท��ก�จการร�วมค�าไม�ได�จดทะเบ�ยนเป�นน�ต�บ�คคลใหม� ให�ระบ�ช��อผ��เข�าร�วมค�ารายท��ส�ญญา

ร�วมค�าก�าหนดให�เป�นผ��เข�าย��นข�อเสนอก�บหน�วยงานของร�ฐเป�นผ��ย��นข�อเสนอ

                          ท��งน� � "ก�จการร�วมค�าท��จดทะเบ�ยนเป�นน�ต�บ�คคลใหม�" หมายความว�า ก�จการร�วมค�าท��จดทะเบ�ยน

เป�นน�ต�บ�คคลต�อกรมพ�ฒนาธ�รก�จการค�า กระทรวงพาณ�ชย�

                          หล�กประก�นการเสนอราคาตามข�อน� � กรมจะค�นให�ผ��ย��นข�อเสนอหร�อผ��ค ��าประก�นภายใน ๑๕ ว�น 

น�บถ�ดจากว�นท��กรมได�พ�จารณาเห�นชอบรายงานผลค�ดเล�อกผ��ชนะการประกวดราคาเร�ยบร�อยแล�ว เว�นแต�ผ��ย��นข�อ

เสนอรายท��ค�ดเล�อกไว�ซ��งเสนอราคาต��าส�ดหร�อได�คะแนนรวมส�งส�ดไม�เก�น ๓ ราย ให�ค�นได�ต�อเม��อได�ท �าส�ญญาหร�อ

ข�อตกลง หร�อผ��ย��นข�อเสนอได�พ�นจากข�อผ�กพ�นแล�ว 

                          การค�นหล�กประก�นการเสนอราคา ไม�ว�าในกรณ�ใด ๆ จะค�นให�โดยไม�ม�ดอกเบ� �ย

๖.    หล�กเกณ��และส�ท��ในการพ�จารณา

๖.๑     การพ�จารณาผลการย��นข�อเสนอประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�คร��งน� � กรมจะพ�จารณา

ต�ดส�นโดยใช�หล�กเกณ�� ราคา

๖.๒     การพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ

                                   กรณ�ใช�หล�กเกณ��ราคาในการพ�จารณาผ��ชนะการย��นข�อเสนอ กรม จะพ�จารณาจาก ราคา

รวม

๖.๓     หากผ��ย��นข�อเสนอรายใดม�ค�ณสมบ�ต�ไม�ถ�กต�องตามข�อ ๒ หร�อย��นหล�กฐานการย��นข�อเสนอ

ไม�ถ�กต�อง หร�อไม�ครบถ�วนตามข�อ ๓ หร�อย��นข�อเสนอไม�ถ�กต�องตามข�อ ๔ แล�ว คณะกรรมการพ�จารณาผล การ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะไม�ร�บพ�จารณาข�อเสนอของผ��ย��นข�อเสนอรายน��น เว�นแต�ผ��ย��นข�อเสนอรายใดเสนอ

เอกสารทางเทคน�คหร�อรายละเอ�ยดค�ณล�กษณะเฉพาะของพ�สด�ท��จะจ�างไม�ครบถ�วน หร�อเสนอรายละเอ�ยดแตก

ต�างไปจากเง��อนไขท��กรมก�าหนดไว�ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ในส�วนท��ม�ใช�สาระส�าค�ญ

และความแตกต�างน��น ไม�ม�ผลท�าให�เก�ดการได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบต�อผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเป�นการผ�ดพลาดเล�ก

น�อย คณะกรรมการฯ อาจพ�จารณาผ�อนปรนการต�ดส�ทธ�ผ��ย��นข�อเสนอรายน��น

๖.๔ กรมสงวนส�ทธ��ไม�พ�จารณาข�อเสนอของผ��ย��นข�อเสนอโดยไม�ม�การผ�อนผ�น ในกรณ�ด�งต�อ

ไปน� �



                                   (๑)    ไม�ปรากฏช��อผ��ย��นข�อเสนอรายน��นในบ�ญช�รายช��อผ��ร �บเอกสารประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� หร�อบ�ญช�รายช��อผ��ซ� �อเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� 

ทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส� ของกรม

                                   (๒)    ไม�กรอกช��อผ��ย��นข�อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจ�ดซ� �อจ�ดจ�างด�วยอ�เล�กทรอน�กส�

                                   (๓)    เสนอรายละเอ�ยดแตกต�างไปจากเง��อนไขท��ก �าหนดในเอกสารประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส�ท��เป�นสาระส�าค�ญ หร�อม�ผลท�าให�เก�ดความได�เปร�ยบเส�ยเปร�ยบแก�ผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น

๖.๕     ในการต�ดส�นการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อในการท�าส�ญญา คณะกรรมการ

พ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อกรม ม�ส�ทธ�ให�ผ��ย��นข�อเสนอช� �แจงข�อเท�จจร�งเพ��มเต�มได� กรมม�ส�ทธ�

ท��จะไม�ร�บข�อเสนอ ไม�ร�บราคา หร�อไม�ท �าส�ญญา หากข�อเท�จจร�งด�งกล�าวไม�เหมาะสมหร�อไม�ถ�กต�อง

๖.๖ กรมทรงไว�ซ��งส�ทธ�ท��จะไม�ร�บราคาต��าส�ด หร�อราคาหน��งราคาใด หร�อราคาท��เสนอท��งหมดก�

ได� และอาจพ�จารณาเล�อกจ�างในจ�านวน หร�อขนาด หร�อเฉพาะรายการหน��งรายการใด หร�ออาจจะยกเล�ก การ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�โดยไม�พ�จารณาจ�ดจ�างเลยก�ได� ส�ดแต�จะพ�จารณา ท��งน� � เพ��อประโยชน�ของทางราชการ

เป�นส�าค�ญ และให�ถ�อว�าการต�ดส�นของกรมเป�นเด�ดขาดผ��ย��นข�อเสนอจะเร�ยกร�องค�าใช�จ�าย หร�อค�าเส�ยหายใดๆ ม�

ได� รวมท��ง กรมจะพ�จารณายกเล�กการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�และลงโทษผ��ย��นข�อเสนอเป�นผ��ท� �งงาน ไม�ว�าจะ

เป�นผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกหร�อไม�ก�ตาม หากม�เหต�ท��เช��อถ�อได�ว�าย��นข�อเสนอกระท�าการโดยไม�ส�จร�ต เช�น 

การเสนอเอกสารอ�นเป�นเท�จ หร�อใช�ช��อบ�คคลธรรมดา หร�อน�ต�บ�คคลอ��นมาเสนอราคาแทน เป�นต�น

                               ในกรณ�ท��ผ��ย��นข�อเสนอรายท��เสนอราคาต��าส�ด เสนอราคาต��าจนคาดหมายได�ว�าไม�อาจด�าเน�น

งานตามเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ได� คณะกรรมการพ�จารณาผลการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�หร�อ

กรม จะให�ผ��ย��นข�อเสนอน��นช� �แจงและแสดงหล�กฐานท��ท �าให�เช��อได�ว�าผ��ย��นข�อเสนอสามารถด�าเน�นงานตามเอกสาร

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ให�เสร�จสมบ�รณ� หากค�าช� �แจงไม�เป�นท��ร �บฟ�งได� กรม ม�ส�ทธ�ท��จะไม�ร�บข�อเสนอหร�อไม�ร�บ

ราคาของผ��ย��นข�อเสนอรายน��น ท��งน� �ผ��ย��นข�อเสนอด�งกล�าวไม�ม�ส�ทธ�เร�ยกร�องค�าใช�จ�ายหร�อค�าเส�ยหายใดๆ จากกรม

๖.๗     ก�อนลงนามในส�ญญา กรม อาจประกาศยกเล�กการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� หาก

ปรากฏว�าม�การกระท�าท��เข�าล�กษณะผ��ย��นข�อเสนอท��ชนะการประกวดราคาหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�ผลประโยชน�

ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรม หร�อสมยอมก�นก�บผ��ย��นข�อ

เสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระท�าการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

๗.     การท�าส�ญญาจ�างก�อสร�าง

                               ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�จะต�องท�าส�ญญาจ�างตามแบบส�ญญา ด�งระบ�ในข�อ 

๑.๓ หร�อท�าข�อตกลงเป�นหน�งส�อก�บกรม ภายใน ๗ ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�ง และจะต�องวางหล�กประก�น

ส�ญญาเป�นจ�านวนเง�นเท�าก�บร�อยละ ๕ ของราคาค�าจ�างท��ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� ให�กรมย�ดถ�อไว�ในขณะท�า

ส�ญญาโดยใช�หล�กประก�นอย�างหน��งอย�างใด ด�งต�อไปน� � 

๗.๑     เง�นสด

๗.๒     เช�คหร�อดราฟท�ท��ธนาคารเซ�นส��งจ�าย ซ��งเป�นเช�คหร�อดราฟท�ลงว�นท��ท��ใช�เช�คหร�อดราฟท�

น��น ช�าระต�อเจ�าหน�าท��ในว�นท�าส�ญญา หร�อก�อนว�นน��นไม�เก�น ๓ ว�นท�าการ



๗.๓     หน�งส�อค��าประก�นของธนาคารภายในประเทศ ตามต�วอย�างท��คณะกรรมการนโยบาย

ก�าหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒) หร�อจะเป�นหน�งส�อค��าประก�นอ�เล�กทรอน�กส�ตามว�ธ�การท��กรมบ�ญช�กลางก�าหนด

๗.๔     หน�งส�อค��าประก�นของบร�ษ�ทเง�นท�น หร�อบร�ษ�ทเง�นท�นหล�กทร�พย�ท��ได�ร�บอน�ญาตให�

ประกอบก�จการเง�นท�นเพ��อการพาณ�ชย�และประกอบธ�รก�จค��าประก�นตามประกาศของธนาคารแห�งประเทศไทย 

ตามรายช��อบร�ษ�ทเง�นท�นท��ธนาคารแห�งประเทศไทยแจ�งเว�ยนให�ทราบ โดยอน�โลมให�ใช�ตามต�วอย�างหน�งส�อค��า

ประก�นของธนาคารท��คณะกรรมการนโยบายก�าหนด ด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๒)

๗.๕     พ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย

กรณ�ท��ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ใช�หล�กประก�นส�ญญาเป�นพ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย 

จะต�องด�าเน�นการตามแนวทางการใช�พ�นธบ�ตรร�ฐบาล ตามหน�งส�อกระทรวงการคล�งท�� กค ๐๙๐๐/ว ๑๑๕ ลงว�นท�� 

๓๐ ก�นยายน ๒๕๕๘

                          หล�กประก�นน� �จะค�นให� โดยไม�ม�ดอกเบ� �ยภายใน ๑๕ ว�นน�บถ�ดจากว�นท��ผ��ชนะการประกวดราคา

อ�เล�กทรอน�กส� (ผ��ร �บจ�าง) พ�นจากข�อผ�กพ�นตามส�ญญาจ�างแล�ว

๘.    ค�าจ�างและการจ�ายเง�น

กรมจะจ�ายค�าจ�างซ��งได�รวมภาษ�ม�ลค�าเพ��ม ตลอดจนภาษ�อ��น ๆ และค�าใช�จ�ายท��งปวงแล�ว โดยถ�อ

ราคาเหมารวมเป�นเกณ�� และก�าหนดการจ�ายเง�นเป�น จ�านวน ๑๒ งวด ด�งน� �

                        งวดท�� ๑ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๐.๙๕ ของค�าจ�างท��งหมด

                                 จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

                                งานท��ปร�บราคาไม�ได�

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๐.๐๕ ของค�าจ�างท��งหมด

                                - งานป�ายจราจรระหว�างการก�อสร�าง

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานด�น

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๐.๙๐ ของค�าจ�างท��งหมด

                                - งานถางป� าข�ดตอ พ� �นท��ท��งหมดแล�วเสร�จ

                                - งานข�ดร� �อผ�วทางและไหล�ทางเด�ม แล�วบดท�บ พ� �นท��ท��งหมดแล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๓๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๒ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๕.๐๓ ของค�าจ�างท��งหมด

                                 จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานด�น

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๐.๗๕ ของค�าจ�างท��งหมด

                                งานด�นต�ด ท��งหมดแล�วเสร�จ

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานท�อระบายน��า คสล.

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๔.๒๘ ของค�าจ�างท��งหมด

                                - งานวางท�อลอดกลม คสล. เป�นปร�มาณไม�น�อยกว�า ๓๕๐.๐๐ ม. แล�วเสร�จ



                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๔๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๓ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๔.๔๘ ของค�าจ�างท��งหมด

                                จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

                                งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานท�อระบายน��า คสล.

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๔.๒๗ ของค�าจ�างท��งหมด

                                - งานวางท�อลอดกลม คสล. ปร�มาณงานท��เหล�อท��งหมดแล�วเสร�จ 

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานด�น

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๐.๒๑ ของค�าจ�างท��งหมด

                                - งานด�นถม ท��งหมดแล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๕๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๔ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑.๒๒ ของค�าจ�างท��งหมด

                                จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

                                งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานด�น

                                งานรองพ� �นทาง (ล�กร�งบดอ�ดแน�น) ท��งหมดแล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๕๕ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๕ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๗.๙๒ ของค�าจ�างท��งหมด

                                จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานด�น

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๗.๘๒ ของค�าจ�างท��งหมด

                                งานช��นพ� �นทาง ท��งหมดแล�วเสร�จ

 งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานท�อระบายน��า คสล.และงานบ�อพ�ก

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๐.๑๐ ของค�าจ�างท��งหมด

                                งานก�าแพงปากท�อ คสล. ท��งหมดแล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๖๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๖ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑๔.๐๑ ของค�าจ�างท��งหมด

                                จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานท�อระบายน��า คสล.และงานบ�อพ�ก

                                -งานรางระบายน��า คสล.แบบป�ด ชน�ด ข-๓๐ เป�นปร�มาณไม�น�อยกว�า ๔๓๐.๐๐ ม.

                                แล�วเสร�จ

                                -งาน บ�อพ�ก คสล. เป�นปร�มาณไม�น�อยกว�า ๑๗.๐๐ บ�อ แล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๗๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๗ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑๔.๐๑ ของค�าจ�างท��งหมด

                                จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน



งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานท�อระบายน��า คสล.และงานบ�อพ�ก

                                -งานรางระบายน��า คสล.แบบป�ด ชน�ด ข-๓๐ เป�นปร�มาณไม�น�อยกว�า ๔๓๐.๐๐ ม.

                                แล�วเสร�จ

                                -งาน บ�อพ�ก คสล. เป�นปร�มาณไม�น�อยกว�า ๑๗.๐๐ บ�อ แล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๘๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๘ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑๔.๐๑ ของค�าจ�างท��งหมด

                                  จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานท�อระบายน��า คสล.และงานบ�อพ�ก

                                -งานรางระบายน��า คสล.แบบป�ด ชน�ด ข-๓๐ ปร�มาณงานท��เหล�อท��งหมดแล�วเสร�จ

                                -งาน บ�อพ�ก คสล. ปร�มาณงานท��เหล�อท��งหมดแล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๙๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๙ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๕.๘๓ ของค�าจ�างท��งหมด

                                 จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานท�อระบายน��า คสล.และงานบ�อพ�ก

                                -งานรางระบายน��าแบบรางต� �น ท��งหมดแล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๑๐๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๑๐ แป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑๒.๗๓ ของค�าจ�างท��งหมด

                                จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานลาดยาง Prime Coat , Tack Coat 

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑.๕๘ ของค�าจ�างท��งหมด

                                -งานลาดยาง Prime Coat เป�นพ� �นท��ไม�น�อยกว�า ๕,๖๐๐.๐๐ ตร.ม. แล�วเสร�จ

                                -งานลาดยาง Tack Coat พ� �นท��ท��งหมดแล�วเสร�จ 

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานลาดยาง Asphalt Concrete

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑๑.๑๕ ของค�าจ�างท��งหมด

                                -งานผ�วจราจรและผ�วไหล�ทาง Asphalt Concrete เป�นพ� �นท��ไม�น�อยกว�า

                                  ๕,๘๖๐.๐๐ ตร.ม.แล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๑๐๕ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๑๑ เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑๒.๒๑ ของค�าจ�างท��งหมด

                                จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานลาดยาง Prime Coat

                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑.๕๕  ของค�าจ�างท��งหมด

                                -งาน Prime Coat ผ�วทางและผ�วไหล�ทาง พ� �นท��ท��เหล�อท��งหมดแล�วเสร�จ

งานท��ปร�บราคาได�ประเภทงานลาดยาง Asphalt Concrete



                                เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๑๐.๖๖ ของค�าจ�างท��งหมด

                                งานผ�วจราจรและผ�วไหล�ทาง Asphaltic Concrete พ� �นท��ท��เหล�อท��งหมดแล�วเสร�จ

                                ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๑๑๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

                        งวดท�� ๑๒ (งวดส�ดท�าย) เป�นจ�านวนเง�นประมาณร�อยละ ๗.๖๐ ของค�าจ�างท��งหมด

                                จ�ายให�เม��อผ��ร �บจ�างได�ปฏ�บ�ต�งาน

งานท��ปร�บราคาไม�ได� (งานเคร��องหมายจราจรและอ��น ๆ)

                                -งานป�ายจราจรระหว�างการก�อสร�าง

                                -ต�เส�นจราจรและเคร��องหมายบนผ�วทาง

                                -ต�ดต��งป�ายสะท�อนแสง

                                -ปร�บปร�งและร� �อย�ายเสาไฟฟ�าแสงสว�างต�ดต��งใหม�

                                -ต�ดต��งฐานไฟฟ�า เด�นสายไฟ ต�ดต��งเสา - ดวงโคม พร�อมอ�ปกรณ� และทดสอบระบบไฟฟ�า

                                แสงสว�าง แล�วเสร�จ

                                -ต�ดต��งเคร��องหมายจราจรและงานอ��นๆ ตามร�ปแบบรายการและข�อก�าหนดในส�ญญาจ�าง

                                ท��งหมด แล�วเสร�จรวมท��งท�าสถานท��ก �อสร�างให�สะอาดเร�ยบร�อยตามท��ก �าหนดไว�ในส�ญญา

                                จ�าง

ก�าหนดแล�วเสร�จภายใน ๑๓๐ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญาจ�าง

๙.    อ�ตราค�าปร�บ

                          ค�าปร�บตามส�ญญาจ�างแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � หร�อข�อตกลงจ�างเป�น

หน�งส�อจะก�าหนด ด�งน� �

๙.๑     กรณ�ท��ผ��ร �บจ�างน�างานท��ร �บจ�างไปจ�างช�วงให�ผ��อ��นท�าอ�กทอดหน��งโดยไม�ได�ร�บอน�ญาต

จากกรม จะก�าหนดค�าปร�บส�าหร�บการ�� า��นด�งกล�าวเป�นจ�านวนร�อยละ๑๐.๐๐ ของวงเง�นของงานจ�างช�วงน��น

๙.๒     กรณ�ท��ผ��ร �บจ�างปฏ�บ�ต�ผ�ดส�ญญาจ�างก�อสร�าง นอกเหน�อจากข�อ ๙.๑ จะก�าหนดค�าปร�บ

เป�นรายว�นเป�นจ�านวนเง�นตายต�วในอ�ตราร�อยละ๐.๒๕ ของราคางานจ�าง

๑๐.    การร�บประก�นความช�าร�ดบกพร�อง

                          ผ��ชนะการประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�ซ��งได�ท �าส�ญญาจ�าง ตามแบบ ด�งระบ�ในข�อ ๑.๓ หร�อข�อ

ตกลงจ�างเป�นหน�งส�อแล�วแต�กรณ� จะต�องร�บประก�นความช�าร�ดบกพร�องของงานจ�างท��เก�ดข� �นภายในระยะเวลา ไม�

น�อยกว�า  ๒ ป�   น�บถ�ดจากว�นท��กรมได�ร�บมอบงาน โดยต�องร�บจ�ดการซ�อมแซมแก�ไขให�ใช�การได�ด�ด�งเด�มภายใน  

๗  ว�น น�บถ�ดจากว�นท��ได�ร�บแจ�งความช�าร�ดบกพร�อง

หากไม�เข�าด�าเน�นการซ�อมแซมแก�ไขภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหน��ง กรมจะด�าเน�นการ ด�ง

น� � 

(๑) ประกาศรายช��อให�เป�นผ��ไม�ม�ส�ทธ�เสนอราคาร�บจ�างงานก�อสร�างก�บกรมทางหลวงชนบท

เป�นเวลา ๓๐ ว�น ตามท��ก �าหนดในประกาศกรมทางหลวงชนบท เร��อง ก�าหนดวงเง�นส�งส�ดในการร�บจ�างงานก�อ

สร�างและประกาศรายช��อผ��ไม�ม�ส�ทธ�เสนอราคา ฉบ�บลงว�นท�� ๑๘ ต�ลาคม ๒๕๔๗



(๒) กรมทางหลวงชนบทจะด�าเน�นการตามระเบ�ยยและกฎหมายท��เก��ยวข�อง พร�อมแจ�งราย

ช��อให�ปล�ดกระทรวงการคล�งพ�จารณาให�เป�นผ��ท� �งงาน

๑๑.    การจ�ายเง�นล�วงหน�า

                          ผ��ย��นข�อเสนอม�ส�ทธ�เสนอขอร�บเง�นล�วงหน�า ในอ�ตราไม�เก�นร�อยละ ๑๕ ของราคาค�าจ�างท��งหมด 

แต�ท��งน� �จะต�องส�งมอบหล�กประก�นเง�นล�วงหน�า เป�นพ�นธบ�ตรร�ฐบาลไทย หร�อหน�งส�อค��าประก�นหร�อหน�งส�อค��า

ประก�นอ�เล�กทรอน�กส�ของธนาคารในประเทศตามแบบด�งระบ�ในข�อ ๑.๔ (๓) ให�แก�กรมก�อนการร�บช�าระเง�นล�วง

หน�าน��น

                        กรมจะห�กเง�นค�าจ�างในแต�ละงวด เพ��อชดใช�ค�นเง�นค�าจ�างล�วงหน�าไว�จ �านวนร�อยละ ๒๐ (ย��ส�บ) 

ของจ�านวนเง�นค�าจ�างในแต�ละงวดจนกว�าจ�านวนเง�นท��ห�กไว�จะครบตามจ�านวนเง�นค�าจ�างล�วงหน�าท��ผ��ย��นข�อเสนอ

ซ��งเป�นผ��ร �บจ�างได�ร�บไปแล�ว ยกเว�นค�าจ�างงวดส�ดท�ายจะห�กไว�เป�นจ�านวนเท�าก�บจ�านวนเง�นค�าจ�างล�วงหน�าท��เหล�อ

ท��งหมด

                        กรมจะค�นหล�กประก�นการร�บเง�นค�าจ�างล�วงหน�าให�แก�ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�าง ต�อเม��อกรมได�

ห�กเง�นค�าจ�างไว�ครบจ�านวนเง�นค�าจ�างล�วงหน�าท��ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�างได�ร�บไปแล�ว

๑๒.    ข�อสงวนส�ท��ในการย��นข�อเสนอและอ��น ๆ

๑๒.๑   เง�นค�าจ�างส�าหร�บงานจ�างคร��งน� � ได�มาจากเง�นงบประมาณประจ�าป�  พ.ศ. ๒๕๖๓

                                    การลงนามในส�ญญาจะกระท�าได�ต�อเม��อ กรมได�ร�บอน�ม�ต�เง�นค�าก�อสร�างจากเง�นงบ

ประมาณประจ�าป�  พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๒.๒   เม��อกรมได�ค�ดเล�อกผ��ย��นข�อเสนอรายใดให�เป�นผ��ร �บจ�าง และได�ตกลงจ�าง ตามการ

ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�แล�ว ถ�าผ��ร �บจ�างจะต�องส��งหร�อน�าส��งของมาเพ��องานจ�างด�งกล�าวเข�ามาจากต�าง

ประเทศ และของน��นต�องน�าเข�ามาโดยทางเร�อในเส�นทางท��ม�เร�อไทยเด�นอย�� และสามารถให�บร�การร�บขนได�ตามท��

ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคมประกาศก�าหนด ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�างจะต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายว�าด�วย

การส�งเสร�มการพาณ�ชยนาว� ด�งน� �

                                   (๑)    แจ�งการส��งหร�อน�าส��งของด�งกล�าวเข�ามาจากต�างประเทศต�อกรมเจ�าท�า ภายใน ๗ 

ว�น น�บต��งแต�ว�นท��ผ��ร �บจ�างส��งหร�อซ� �อของจากต�างประเทศ เว�นแต�เป�นของท��ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��นได�

                                   (๒)    จ�ดการให�ส��งของด�งกล�าวบรรท�กโดยเร�อไทย หร�อเร�อท��ม�ส�ทธ�เช�นเด�ยวก�บเร�อไทยจาก

ต�างประเทศมาย�งประเทศไทย เว�นแต�จะได�ร�บอน�ญาตจากกรมเจ�าท�า ให�บรรท�กส��งของน��น โดยเร�ออ��นท��ม�ใช�เร�อ

ไทย ซ��งจะต�องได�ร�บอน�ญาตเช�นน��นก�อนบรรท�กของลงเร�ออ��น หร�อเป�นของท��ร �ฐมนตร�ว�าการกระทรวงคมนาคม

ประกาศยกเว�นให�บรรท�กโดยเร�ออ��น

                                   (๓)    ในกรณ�ท��ไม�ปฏ�บ�ต�ตาม (๑) หร�อ (๒) ผ��ร �บจ�างจะต�องร�บผ�ดตามกฎหมายว�าด�วยการ

ส�งเสร�มการพาณ�ชยนาว�



๑๒.๓   ผ��ย��นข�อเสนอซ��งกรมได�ค�ดเล�อกแล�ว ไม�ไปท�าส�ญญาหร�อข�อตกลงจ�างเป�นหน�งส�อภายใน

เวลาท��ก �าหนดด�งระบ�ไว�ในข�อ ๗ กรมจะร�บหล�กประก�นการย��นข�อเสนอ หร�อเร�ยกร�องจากผ��ออกหน�งส�อค��าประก�น 

การย��นข�อเสนอท�นท� และอาจพ�จารณาเร�ยกร�องให�ชดใช�ความเส�ยหายอ��น (ถ�าม�) รวมท��งจะพ�จารณาให�เป�นผ��ท� �ง

งาน ตามระเบ�ยบกระทรวงการคล�งว�าด�วยการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ 

๑๒.๔ กรมสงวนส�ทธ��ท��จะแก�ไขเพ��มเต�มเง��อนไข หร�อข�อก�าหนดในแบบส�ญญาหร�อข�อตกลงจ�าง

เป�นหน�งส�อให�เป�นไปตามความเห�นของส�าน�กงานอ�ยการส�งส�ด (ถ�าม�)

๑๒.๕   ในกรณ�ท��เอกสารแนบท�ายเอกสารประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส�น� � ม�ความข�ดหร�อแย�งก�นผ��

ย��นข�อเสนอจะต�องปฏ�บ�ต�ตามค�าว�น�จฉ�ยของกรม ค�าว�น�จฉ�ยด�งกล�าวให�ถ�อเป�นท��ส�ด และผ��ย��นข�อเสนอไม�ม�ส�ทธ�เร�ยก

ร�องค�าใช�จ�ายใดๆ เพ��มเต�ม

๑๒.๖   กรม อาจประกาศยกเล�กการจ�ดจ�างในกรณ�ต�อไปน� �ได� โดยท��ผ��ย��นข�อเสนอจะเร�ยกร�องค�า

เส�ยหายใดๆ จากกรมไม�ได�

                                   (๑)    กรมไม�ได�ร�บการจ�ดสรรเง�นท��จะใช�ในการจ�ดจ�างหร�อได�ร�บจ�ดสรรแต�ไม�เพ�ยงพอท��จะ

ท�าการจ�ดจ�างคร��งน� �ต�อไป

                                   (๒)    ม�การกระท�าท��เข�าล�กษณะผ��ย��นข�อเสนอท��ชนะการจ�ดจ�างหร�อท��ได�ร�บการค�ดเล�อกม�

ผลประโยชน�ร�วมก�น หร�อม�ส�วนได�เส�ยก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อข�ดขวางการแข�งข�นอย�างเป�นธรรมหร�อสมยอม

ก�นก�บผ��ย��นข�อเสนอรายอ��น หร�อเจ�าหน�าท��ในการเสนอราคา หร�อส�อว�ากระท�าการท�จร�ตอ��นใดในการเสนอราคา

                                   (๓)    การท�าการจ�ดจ�างคร��งน� �ต�อไปอาจก�อให�เก�ดความเส�ยหายแก�กรม หร�อกระทบต�อ

ประโยชน�สาธารณะ

                                   (๔)    กรณ�อ��นในท�านองเด�ยวก�บ (๑) (๒) หร�อ (๓) ตามท��ก �าหนดในกฎกระทรวงซ��งออก

ตามความในกฎหมายว�าด�วยการจ�ดซ� �อจ�ดจ�างและการบร�หารพ�สด�ภาคร�ฐ

๑๒.๗ ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�างม�หน�าท��อ �านวยความสะดวกสถานท��ท��ใช�ในการปฏ�บ�ต�

งานของผ��ควบค�มงาน คณะกรรมการตรวจร�บพ�สด� หร�อเจ�าหน�าท��ของกรม

๑๒.๘ ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�าง จะต�องจ�ดหาเคร��องม�อและอ�ปกรณ�ส �าหร�บใช�งานการ

ส�ารวจเพ��อการก�อสร�าง ตามรายการด�งต�อไปน� � 

(๑)  เคร��องม�อและอ�ปกรณ�ในการวางแนว  

(๒)  เคร��องม�อและอ�ปกรณ�ในการหาระด�บ

๑๒.๙ ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�าง จะต�องจ�ดหาเคร��องม�อและอ�ปกรณ�ส �าหร�บใช�ในการ

ทดสอบงานก�อสร�างตามรายการต�อไปน� � 

(๑)  เคร��องม�อและอ�ปกรณ�ท��ใช�ในการทดสอบ   ตามมาตรฐานงานก�อสร�างงาน

ทดสอบว�สด� ว�ธ�การทดสอบความแน�นแบบมาตรฐาน (STANDARD COMPACTION TEST)

(๒)  เคร��องม�อและอ�ปกรณ�ท��ใช�ในการทดสอบ   ตามมาตรฐานงานก�อสร�างงาน

ทดสอบว�สด� ว�ธ�การทดสอบความแน�นแบบส�งกว�ามาตรฐาน (MODIFIED COMPACTION TEST)



(๓)  เคร��องม�อและอ�ปกรณ�ท��ใช�ในการทดสอบ   ตามมาตรฐานงานก�อสร�างงาน

ทดสอบว�สด� ว�ธ�การทดสอบความแน�นของว�สด�งานทางในสนาม (FIELD DENSITY TEST)

(๔)  เคร��องม�อและอ�ปกรณ�ท��ใช�ในการทดสอบ   ตามมาตรฐานงานก�อสร�างงาน

ทดสอบว�สด� ว�ธ�การทดสอบหาค�าขนาดเม�ดของว�สด� (SIEVE ANALYSIS)

๑๒.๑๐ ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�างจะต�องปฏ�บ�ต� ตามข�อ ๑๒.๗, ๑๒.๘ และ ๑๒.๙ น�บ

ต��งแต�ว�นเร��มส�ญญาจ�างก�อสร�างและตลอดระยะเวลาก�อสร�างจนกว�างานจะแล�วเสร�จ

๑๒.๑๑  ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�างจะต�องม�เจ�าหน�าท��อย�างน�อยประกอบด�วย

(๑) ว�ศวกรโครงการ ได�ร�บใบอน�ญาตเป�นผ��ประกอบว�ชาช�พว�ศวกรรมควบค�มไม�

ต ��ากว�าประเภทภาค�ว�ศวกร สาขาว�ศวกรรมโยธา จ�านวน ๑ คน

(๒) ช�างประจ�าโครงการ ว�ฒ�บ�ตร ระด�บ ปวช. ปวส. และ ปวท หร�อเท�ยบเท�า 

จากสถาบ�นการศ�กษาท�� ก.พ. ร�บรองให�เข�าร�บราชการได� สาขาโยธา สาขาก�อสร�าง หร�อสาขาส�ารวจ   จ�านวน  ๑  

คน

๑๒.๑๒ ภายในก�าหนด ๑๕ ว�น น�บถ�ดจากว�นลงนามในส�ญญา ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��

ร �บจ�างจะต�องเสนอแผนงานให�เป�นท��พอใจแก�กรมโดยแสดงข��นตอนของการท�างานและก�าหนดเวลาท��ต�องการใช�ใน

การท�างานหล�กต�าง ๆ ให�แล�วเสร�จ

๑๓.    การปร�บราคาค�างานก�อสร�าง

                          การปร�บราคาค�างานก�อสร�างตามส�ตรการปร�บราคาด�งระบ�ในข�อ ๑.๕ จะน�ามาใช�ในกรณ�ท�� ค�า

งานก�อสร�างลดลงหร�อเพ��มข� �น โดยว�ธ�การต�อไปน� �

ตามเง��อนไข หล�กเกณ�� ส�ตรและว�ธ�ค �านวณท��ใช�ก�บส�ญญาแบบปร�บราคาได�ตามมต�คณะ

ร�ฐมนตร�เม��อว�นท�� ๒๒ ส�งหาคม ๒๕๓๒ เร��อง การพ�จารณาช�วยเหล�อผ��ประกอบอาช�พงานก�อสร�าง ตามหน�งส�อ

ส�าน�กเลขาธ�การคณะร�ฐมนตร� ท�� นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงว�นท�� ๒๔ ส�งหาคม ๒๕๓๒

                          ส�ตรการปร�บราคา (ส�ตรค�า K) จะต�องคงท��ท��ระด�บท��ก �าหนดไว�ในว�นแล�วเสร�จตามท��ก �าหนดไว�ใน

ส�ญญา หร�อภายในระยะเวลาท��กรมได�ขยายออกไป โดยจะใช�ส�ตรของทางราชการท��ได�ระบ�ในข�อ ๑.๕

๑๔.    มาตรฐาน�� ม�อช�าง

                          เม��อกรมได�ค�ดเล�อกผ��ย��นข�อเสนอรายใดให�เป�นผ��ร �บจ�างและได�ตกลงจ�างก�อสร�างตามประกาศน� �

แล�ว ผ��ย��นข�อเสนอจะต�องตกลงว�าในการปฏ�บ�ต�งานก�อสร�างด�งกล�าว ผ��เสนอราคาจะต�องม�และใช�ผ��ม�ว�ฒ�บ�ตรระด�บ 

ปวช. ปวส. และปวท. หร�อเท�ยบเท�าจากสถาบ�นการศ�กษาท�� ก.พ. ร�บรองให�เข�าร�บราชการได� ในอ�ตราไม�ต ��ากว�า

ร �อยละ ๐ ของแต�ละ สาขาช�างแต�จะต�องม�จ �านวนช�างอย�างน�อย ๑ คน ในแต�ละสาขาช�าง ด�งต�อไปน� �

๑๔.๑    สาขาโยธา หร�อสาขาก�อสร�าง

๑๔.๒    สาขาส�ารวจ

๑๕.    การป��บ�ต�ตามกฎหมายและระเบ�ยบ

                         ๑๕.๑ ในระหว�างระยะเวลาการก�อสร�าง ผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกให�เป�นผ��ร �บจ�างต�อง

ปฏ�บ�ต�ตามหล�กเกณ��ท��กฎหมายและระเบ�ยบได�ก�าหนดไว�โดยเคร�งคร�ด



๑๕.๒ ผ��ย��นข�อเสนอซ��งเป�นผ��ร �บจ�างจะต�องจ�ดท�าป�ายแสดงรายละเอ�ยดเก��ยวก�บงานก�อสร�าง

ของทางราชการ ต�ดต��งไว� ณ สถานท��ก�อสร�าง (��� งละ ๑ ป�าย รวมจ�านวน ๒ ป�าย) ตามร�ปแบบท��ก �าหนดไว�ในแบบ

ก�อสร�าง (อ�างอ�งตามหน�งส�อส�าน�กเลขาธ�การคณะร�ฐมนตร� ด�วนท��ส�ด ท�� นร ๐๕๐๕/ว ๒๗ ลงว�นท�� ๒๘ มกราคม 

๒๕๕๑)

๑๕.๓ การใช�ยานพาหนะท��เก��ยวข�องก�บงานก�อสร�าง บ�คคลด�งต�อไปน� � ผ��ร �บจ�าง ผ��ร �บจ�างช�วง 

ผ��ควบค�มงานของผ��ร �บจ�าง ตลอดจนบ�คคลท��เก��ยวข�องก�บงานก�อสร�างท��งหมด ต�องปฏ�บ�ต�ตามกฎหมายท��เก��ยว

ข�องอย�างเคร�งคร�ด

กรณ�ใช�ยานพาหนะ หร�อเคร��องจ�กรใด ๆ ท��ม�ล�กษณะเป�นไปตามประกาศผ��อ �านวยการทาง

หลวงชนบท เร��องห�ามใช�ยานพาหนะท��ม�น ��าหน�ก น��าหน�กบรรท�ก หร�อน��าหน�กลงเพลาเก�นกว�าท��ได�ก�าหนดหร�อโดยท��

ยานพาหนะน��นอาจท�าให�ทางหลวงเส�ยหาย เด�นบนทางหลวงชนบทในเขตความร�บผ�ดชอบของกรมทางหลวง

ชนบท ใน หมวด ๒ ข�อ ๑๖ จะต�องได�ร�บอน�ญาตจากกรมทางหลวงชนบทก�อนจ�งจะสามารถใช�ยานพาหนะหร�อ

เคร��องจ�กรในงานก�อสร�างได�

โดยสามารถศ�กษาข�อม�ลท��เก��ยวก�บการขออน�ญาตเพ��มเต�มได�ท��เว�บไซต�ของกรมทางหลวง

ชนบท http://www.drr.go.th และเว�บไซต�ของส�าน�กบ�าร�งทาง http://maintenance.drr.go.th

๑๖.    การประเม�นผลการป��บ�ต�งานของผ��ประกอบการ

กรม สามารถน�าผลการปฏ�บ�ต�งานแล�วเสร�จตามส�ญญาของผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกให�

เป�นผ��ร �บจ�างเพ��อน�ามาประเม�นผลการปฏ�บ�ต�งานของผ��ประกอบการ

                          ท��งน� � หากผ��ย��นข�อเสนอท��ได�ร�บการค�ดเล�อกไม�ผ�านเกณ��ท��ก �าหนดจะถ�กระง�บการย��นข�อเสนอหร�อ

ท�าส�ญญาก�บกรม ไว�ช��วคราว

๑๗. ประกาศประกวดราคาจ�างก�อสร�างด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) และ

เอกสารประกวดราคาจ�างก�อสร�างด�วยว�ธ�ประกวดราคาอ�เล�กทรอน�กส� (e-bidding) ฉบ�บน� � ถ�อเป�นส�วนหน��งของ

ส�ญญาจ�างก�อสร�าง

กรมทางหลวงชนบท

        ม�นาคม ๒๕๖๓
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