เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโดยการประกวดราคานานาชาติ
เลขที่ กจด.ป................/๖๒
การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑
ตามประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ ………………………………………….
----------------------------------------การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กทพ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ ๑
ณ เขตบางขุนเทียน โดยการประกวดราคานานาชาติ โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคานานาชาติ
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด ดังนี้
(1) แบบรูปรายละเอียด (จํานวน 5 เล่ม)
- แบบรู ป 1/5 Highway & Civil Works, Right of Ways Plans, Soil Profile
and Utilities Diversions
- แบบรูป 2/5 Structure Works
- แบบรูป 3/5 Structure Standard Drawings
- แบบรูป 4/5 Street Lighting and Drainage
- แบบรูป 5/5 Building and Architectural Works
(2) เงื่อนไขของสัญญา (Conditions of Contract)
(3) คุณลักษณะและข้อกําหนดรายละเอียดการก่อสร้าง (Specifications) สําหรับงาน
โยธา โครงสร้าง และไฟฟ้าแสงสว่าง
(4) ข้อกําหนดเฉพาะ (Special Provisions)
(5) คํานําประกอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Preamble to Bill of Quantities)
(7) เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม (Addendum)
(8) เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม 2 (Addendum 2)
- เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม 2 (Addendum 2) Book 1/2
- เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม 2 (Addendum 2) Book 2/2
(9) เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม 3 (Addendum 3)
- เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม 3 (Addendum 3) Book 1/2
- เอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม 3 (Addendum 3) Book 2/2

-๒(10) รายงานวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม โครงการทางพิ เศษสายพระราม 3ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (EIA Report)
- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางด่วนสายทางพิเศษ
ศรีรัช–ดาวคะนอง
- รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 –
ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
- รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๔) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารซองที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารซองที่ ๒
(3) บัญชีเอกสารซองที่ 3
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) และ
แบบใบแจ้งปริมาณงานและราคา
1.9 ร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พื้นที่ในเขตทางหลวงในการดําเนินการก่อสร้างโครงการ
ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก
1.10 หนังสือข้อตกลงคุณธรรมที่ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงนาม
..................ฯลฯ...................
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ ชั่ วคราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง กํ า หนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

-๓๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคานานาชาติ
๒.๘ ไม่ เป็ น ผู้มี ผ ลประโยชน์ ร่วมกั น กับ ผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่น ที่ เข้ายื่น ข้อเสนอให้ แ ก่ กทพ.
ณ วันประกาศประกวดราคานานาชาติ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคานานาชาติครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กําหนด
๒.๑3 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอเพิ่มเติม
๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposals) โดยข้อเสนอ
ด้านเทคนิคดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินของ กทพ. ทุกหัวข้อก่อน กทพ. จึงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอต่อไป โดยข้อเสนอด้านเทคนิคมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑.๑ สถานะทางการเงิน
๑.๒ ความสามารถด้านบุคลากร
๑.๓ แผนงานทั้งหมด
๑.๔ เทคนิคและวิธีการทํางาน
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องแนบหนังสือ
ยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาพร้อมกับการยื่น
ข้อเสนอครั้งนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังไม่ว่าจะก่อนหรือหลังทําสัญญาว่าหนังสือยืนยันตนเองดังกล่าวมี
ข้อความอันเป็นเท็จ กทพ. มีสิทธิที่จะตัดรายชื่อนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศรายนั้นออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือยกเลิกสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอื่น (ถ้ามี)
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิ ติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องแนบหนังสือ
สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยที่มีผลตามกฎหมายไทยมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอครั้งนี้

-๔๔. ผู้ยื่น ข้ อเสนอต้องเป็ น นิติ บุ คคลไทยรายเดี ยว หรือ นิติ บุ คคลไทยหลายรายรวมกั น
ในลั ก ษณะกิ จ การร่วมค้ า หรือในกรณี เป็ นนิ ติ บุ คคลต่างด้าวจะต้องรวมกับนิ ติ บุ คคลไทยอย่ างน้ อย ๑ ราย
ในลักษณะกิจการร่วมค้า ซึ่งจะต้องทําสัญญาหรือข้อตกลงที่มีข้อความระบุว่าจะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่องานในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all
cases) มิฉะนั้นแล้ว กทพ. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น โดยผู้เข้าร่วมค้าหลักในกลุ่ม
กิจการร่วมค้าจะต้องมี สัดส่วนมากที่สุดในกลุ่ม กิจการร่วมค้าและในการรวมกลุ่มดังกล่าวจะต้องมีสัดส่วน
นิติบุคคลไทยรายเดียวหรือมากกว่าหนึ่งรายรวมกันในการลงทุนหรือร่วมงานมากกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ)
ของมูลค่างานทั้งหมดของสัญญาและสัดส่วนนี้จะต้องไม่ลดลงน้อยกว่าร้อยละ ๕๐ (ห้าสิบ) ตลอดระยะเวลา
โครงการ การรวมกันเป็นกิจการร่วมค้าจะต้องดําเนินการก่อตั้งมาก่อนการยื่นเอกสารประกวดราคาของผู้ยื่น
ข้อเสนอโดยยึดถือวันที่ก่อตั้งเป็นกิจการร่วมค้าเป็นเกณฑ์ และจะต้องนําเอกสารหลักฐานการก่อตั้งดังกล่าว
มาแสดงในวันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วย ซึ่งจะต้องชี้ชัดถึงสัดส่วนของการถือหุ้นทุกรายของกิจการร่วมค้า
และในกรณี ที่เข้ารวมกันเป็นกิจการร่วมค้าแล้ว นิติบุคคลในกลุ่มไม่สามารถรวมกันกับกิจการร่วมค้ากลุ่มอื่น
เพื่อยื่นเอกสารประกวดราคางานนี้ได้อีก
๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานในการก่อสร้างงานในประเภทเดียวกับงานที่จะจ้างโดยเป็น
งานสะพาน หรือทางยกระดับ หรือทางแยกต่างระดับ หรือทางหลวงที่มีสะพาน โดยสะพานที่ก่อสร้างมีความยาว
ช่วงสะพาน (Span) อย่างน้อย ๓๐ (สามสิบ) เมตร ซึ่งเป็นค่างานเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
รูปกล่องสําเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท
ถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสัญ ญา จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ สัญญา โดยเป็นผลงานที่มีสัญญาจ้างโดยตรงกับ
หน่ วยงานของราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้ ว ยระเบี ย บบริ ห ารราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น หน่ วยงานอื่ น
ซึ่ งกฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ มี ฐานะเป็ น ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่น รัฐวิสาหกิ จ หรือหน่ วยงานเอกชนที่ กทพ. เชื่ อถื อ
(กทพ. ไม่พิจารณาผลงานจากการช่วงสัญญา) ซึ่งผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีสําเนาสัญญาก่อสร้างและหนังสือรับรอง
ผลงานแสดงค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวมาแสดงต่อ กทพ. ดังรายละเอียดต่อไปนี้
๕.๑ หากเป็น ผลงานที ่ดํ า เนิน การภายนอกประเทศไทยหลัก ฐานเอกสารผลงาน
ที่นํามาเสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูต
หรือสถานกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ
ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่งานนั้นแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงาน
แล้วแต่กรณี สําหรับการคิดคํานวณมูลค่างานนั้น ๆ
๕.๒ หนังสือรับรองผลงานข้างต้นต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจของ
หน่วยงานที่ว่าจ้าง และต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติ
ผลงานตามที่กําหนด
๖. กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ ๕.
ทั้งนี้ แต่ละนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าจะต้องมีประสบการณ์ทํางานสะพาน หรือทางยกระดับ หรือทางแยก
ต่างระดั บ หรือทางหลวงที่ มี ส ะพาน โดยสะพานที่ ก่อสร้างมีความยาวช่วงสะพาน (Span) อย่างน้ อย ๓๐
(สามสิบ) เมตร ซึ่งเป็ นโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสําเร็จรูป (Precast Segmental Box
Girder) ไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ล้านบาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อสัญญา จํานวนไม่น้อยกว่า
๑ สัญญา โดยแนบสําเนาสัญญาก่อสร้างแสดงประสบการณ์และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาแสดงต่อ กทพ.

-๕๗. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ห นั งสื อ รับ รองการให้ สิ น เชื่ อ จากธนาคารใดธนาคารหนึ่ งหรื อ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ล้านบาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) กรณีที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือรับรองการให้สินเชื่อดังนี้
(๑) กรณี ที่ กิจการร่วมค้าได้จ ดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุค คลใหม่ ให้ระบุ ชื่อกิจการร่วมค้ า
ดังกล่าวเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณี ที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้า
รายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า
ที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๘. กทพ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีไม่ปรากฏ
ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาในสัญญานี้ ไม่ว่าผู้ยื่นข้อเสนอจะเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอรายเดียวหรือกิจการร่วมค้า
๙. ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีความประสงค์จะเสนอราคางานโยธา โครงสร้าง และไฟฟ้ าแสงสว่าง
มากกว่า ๑ สัญญา (สัญญาที่ ๑ – สัญญาที่ ๔) กทพ. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังนี้
๙.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ ยื่นเอกสารประกวดราคา มากกว่า ๑ สัญ ญา และมีคุณ สมบั ติ
ไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๒ และข้อ ๙.๓ กทพ. จะไม่รับพิจารณาเอกสารประกวดราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ทุกสัญญา
๙.๒ เนื่องจาก กทพ. จะประกวดราคาโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยแบ่งเป็นสัญญางานโยธา โครงสร้าง และไฟฟ้าแสงสว่าง
๔ สัญญา คุณสมบัติที่กําหนดไว้ในข้อ ๕. เป็นการกําหนดสําหรับกรณียื่นเอกสารประกวดราคาเพียงสัญญาเดียว
หากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์จะยื่นเอกสารประกวดราคามากกว่า ๑ สัญญา ผลงานตามข้อ ๕. โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือผู้เข้าร่วมค้าหลักในกิจการร่วมค้าจะต้องมีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้าง
รูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสําเร็จรูปจากเดิมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาท)
เพิ่มสูงขึ้นตามตารางด้านล่างนี้ ทั้งนี้คุณสมบัติด้านผลงานของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าจะยังคงเดิม
ตารางแสดงคุณสมบัติมูลค่าผลงานค่าก่อสร้างของนิติบุคคลรายเดียวหรือผู้เข้าร่วมค้าหลักในกิจการร่วมค้า
กรณียื่นเอกสารประกวดราคามากกว่า ๑ สัญญา
กรณียื่นเอกสารประกวดราคา จํานวน ๒ สัญญา
- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ หรือ
ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๓ หรือ
รู ป กล่ อ งสํ า เร็ จ รู ป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้ อ ยกว่ า
- สัญญาที่ ๒ และสัญญาที่ ๓
๒,๘๐๐ ล้านบาท (สองพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา
- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๔ หรือ
ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
- สัญญาที่ ๒ และสัญญาที่ ๔ หรือ
รู ป กล่ อ งสํ า เร็ จ รู ป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้ อ ยกว่ า
- สัญญาที่ ๓ และสัญญาที่ ๔
๑,๔๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา
และผลงานที่มีค่าก่อสร้างโครงสร้างสะพานที่ใช้สายเคเบิลในการรับน้ําหนัก
ที่มีความยาวช่วงสะพาน (Mid Span Length) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ (สองร้อย)
เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา
จํานวน ๑ สัญญา

-๖กรณียื่นเอกสารประกวดราคา จํานวน ๓ สัญญา
- สัญญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒
ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
และสัญญาที่ ๓
รู ป กล่ อ งสํ า เร็ จ รู ป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้ อ ยกว่ า
๔,๒๐๐ ล้านบาท (สี่พันสองร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา
- สัญญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒
ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
และสัญญาที่ ๔ หรือ
รู ป กล่ อ งสํ า เร็ จ รู ป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้ อ ยกว่ า
๒,๘๐๐ ล้านบาท (สองพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา
- สัญญาที่ ๑, สัญญาที่ ๓
และผลงานที่มีค่าก่อสร้างโครงสร้างสะพานที่ใช้สายเคเบิลในการรับน้ําหนัก
และสัญญาที่ ๔ หรือ
ที่มีความยาวช่วงสะพาน (Mid Span Length) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ (สองร้อย)
- สัญญาที่ ๒, สัญญาที่ ๓
เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา
และสัญญาที่ ๔
จํานวน ๑ สัญญา
กรณียื่นเอกสารประกวดราคา จํานวน ๔ สัญญา
- สัญญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒, สัญญาที่ ๓ ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
และสัญญาที่ ๔
รู ป กล่ อ งสํ า เร็ จ รู ป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้ อ ยกว่ า
๔,๒๐๐ ล้านบาท (สี่พันสองร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา
และผลงาน ที่ มี ค่ า ก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งสะพ าน ที่ ใช้ ส ายเคเบิ ล
ในการรั บ น้ํ า หนั ก ที่ มี ค วามยาวช่ ว งสะพาน (Mid Span Length)
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ (สองร้อย) เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท (หนึ่งพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา
๙.๓ คุ ณ สมบั ติที่กําหนดตามข้ อ ๗. เป็ นการกําหนดวงเงินของหนั งสื อรับรองการให้
สินเชื่อจากธนาคารสําหรับการยื่นเอกสารประกวดราคา ๑ สัญญา หากผู้ยื่นข้อเสนอมีความประสงค์จะยื่น
เอกสารประกวดราคามากกว่า ๑ สัญญาจะต้องมีหนังสือรับรองการให้สินเชื่อจากธนาคารเป็นวงเงินสูงขึ้น
ตามตารางด้านล่างนี้ ดังนี้
ตารางแสดงจํานวนวงเงินการให้สินเชื่อจากธนาคารกรณียื่นเอกสารประกวดราคามากกว่า ๑ สัญญา
กรณียื่นเอกสารประกวดราคา จํานวน ๒ สัญญา
หนั ง สื อ รั บ รองการให้ สิ น เชื่ อ จากธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง หรื อ
- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ หรือ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐
- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๓ หรือ
ล้านบาท (หนึ่งพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน)
- สัญญาที่ ๒ และสัญญาที่ ๓
หนั ง สื อ รั บ รองการให้ สิ น เชื่ อ จากธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง หรื อ
- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๔ หรือ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐
- สัญญาที่ ๒ และสัญญาที่ ๔ หรือ
ล้านบาท (หนึ่งพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน)
- สัญญาที่ ๓ และสัญญาที่ ๔
กรณียื่นเอกสารประกวดราคา จํานวน ๓ สัญญา
หนั ง สื อ รั บ รองการให้ สิ น เชื่ อ จากธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง หรื อ
- สัญญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐
และสัญญาที่ ๓
ล้านบาท (สองพันหนึ่งร้อยล้านบาทถ้วน)

-๗หนั ง สื อ รั บ รองการให้ สิ น เชื่ อ จากธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง หรื อ
- สัญญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐
และสัญญาที่ ๔ หรือ
ล้านบาท (สองพันสองร้อยล้านบาทถ้วน)
- สัญญาที่ ๑, สัญญาที่ ๓
และสัญญาที่ ๔ หรือ
- สัญญาที่ ๒, สัญญาที่ ๓
และสัญญาที่ ๔
กรณียื่นเอกสารประกวดราคา จํานวน ๔ สัญญา
- สัญญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒, สัญญาที่ ๓ หนั ง สื อ รั บ รองการให้ สิ น เชื่ อ จากธนาคารใดธนาคารหนึ่ ง หรื อ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐
และสัญญาที่ ๔
ล้านบาท (สองพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน)
๑๐. ในกรณี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีบุคลากรเป็นบุคคลต่างด้าวและเมื่อได้รับสัญ ญาจ้างจาก
กทพ. จะต้องได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาทํางานนี้ได้ในราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายว่าด้วย
การทํางานของคนต่างด้าวด้วย
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคในกรณีที่มีงานก่อสร้าง
ในพื้นที่เดียวกัน
๑๒. เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการคัดเลือกให้จัดทําข้อตกลงคุณธรรม ดังนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกรายจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม และยื่นเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใด
ไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม กทพ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นโดยไม่มีการผ่อนผัน
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งเสนอเอกสารหลั ก ฐานยื่ น มาพร้ อ มกั บ การเสนอราคา โดยเอกสาร
ที่เป็นข้อเสนอ หนังสือติดต่อและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ต้องทําเป็นภาษาไทยทั้งหมด ยกเว้นเอกสารแสดง
คุณ สมบัติ ตามที่ระบุในข้อ 3.1 ของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งสามารถ
ใช้เอกสารที่แปลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยที่มี อาณาเขตในประเทศนั้นๆ ได้ ทั้ งนี้ ต้อ งปฏิบัติตามระเบี ยบกระทรวงการต่ างประเทศ ว่าด้วย
การรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทําเอกสารข้อเสนอ บรรจุในซองหรือกล่อง โดยต่อไปจะเรียกว่า “ซอง”
แยกเป็น 3 ซอง ประกอบด้วย
๓.๑ ซองที่ ๑ ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญ ชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญ ชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง

-๘(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจํ าตั วประชาชนของผู้นั้ น สํ าเนาข้ อ ตกลงที่ แ สดงถึงการเข้ าเป็ น หุ้ น ส่วน (ถ้ามี ) สํ าเนาบั ต รประจํ าตั ว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี
(๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(5) หนังสือยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญ ชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ (กรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ)
(6) หนังสือสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยที่มีผลตามกฎหมายไทย
(กรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ)
(7) สําเนาสัญญาก่อสร้าง และสําเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือ
มีอํานาจของหน่วยงานที่ว่าจ้างและต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียด
คุณ สมบัติผลงาน กรณี ที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า แต่ละนิติบุคคลในกิจการร่วมค้าจะต้องยื่นสําเนา
สัญญาก่อสร้าง และสําเนาหนังสือรับรองผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานด้วย
(8) สําเนาหนังสือรับรองการให้สินเชื่อจากธนาคาร
(9) หนังสือข้อตกลงคุณธรรมที่ผู้ยื่นข้อเสนอลงนามแล้ว
(๑0) ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอํ า นาจให้ บุ ค คลอื่ น กระทํ า การแทนให้ แ นบหนั ง สื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ
ทั้งนี้หากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(11) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
(12) บัญชีเอกสารซองที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา
๓.๒ ซองที่ ๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) สถานะทางการเงิน
(2) ความสามารถด้านบุคลากร
(3) แผนงานทั้งหมด
(4) เทคนิคและวิธีการทํางาน
(5) บัญชีเอกสารซองที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา
3.3 ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา
(1) แบบใบเสนอราคา ตามข้อ 1.2
(2) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย
(3) บัญชีเอกสารซองที่ 3 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคา

-๙ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารข้อเสนอโดยจัดทําเอกสารตัวจริงหนึ่งชุด ประทับคําว่า
“ต้นฉบับ” และเอกสารสําเนาอีก 7 (เจ็ด) ชุดประทับคําว่า “สําเนาฉบับที่....(ใส่เลขเรียงลําดับ)” ในกรณีที่
เนื้อความในเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกับสําเนา จะยึดถือเนื้อหาของเอกสารต้นฉบับเป็นสําคัญ โดยต้นฉบับและ
สําเนาของเอกสารข้อเสนอ ให้พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกถาวรและผู้มีอํานาจ ทําการแทนนิติบุคคลของแต่ละ
บริษัทเป็นผู้ลงลายมือชื่อกํากับด้วย โดยต้องลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัทบนทุกหน้าของเอกสารข้อเสนอ
รวมทั้งเอกสารที่มีการแก้ไข
เอกสารข้อเสนอ ต้องไม่มีการขีดลบขูดฆ่า หรือผิดตก เว้นแต่กรณีที่ต้องแก้ตามคําสั่งของ
กทพ. หรือแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งจะต้องให้ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลของแต่ละบริษัทลงชื่อกํากับทุกจุดที่มี
การแก้ไขเช่นนั้น
๔. การยื่นข้อเสนอ
๔.๑ ผู้ ยื่น ข้ อเสนอต้ องยื่น ข้อเสนอ และเสนอราคาตามที่ กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
นานาชาตินี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน
๔.๒ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งกรอกรายละเอี ย ดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้ อ ๑.๒
พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน
ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปรับลดราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในใบแจ้งปริมาณงานและราคา
โดยหักยอดรายการงานที่เป็น Provisional Sum ที่แสดงไว้ในราคากลางออกจากราคารวมส่วนเบื้องต้นที่เสนอ
แล้วนําส่วนที่เหลือเปรียบเทียบกับราคากลางหักยอดรายการที่เป็น Provisional Sum ออกเช่นกันเป็นอัตรา
ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) จากนั้นนําอัตราร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ไปคูณกับราคากลางต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ
เมื่อได้ราคาต่อหน่วย (Unit cost) แต่ละรายการแล้ว ให้คํานวณราคากลางรวมของรายการนั้น ผลรวมของราคา
ที่ได้ของงานทุกรายการถือเป็นราคารวมที่ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอ ทั้งนี้ให้คิดค่าทศนิยม 2 ตําแหน่ง
ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 365 วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ องเสนอกํ าหนดเวลาดํ าเนิ นการก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จไม่ เกิ น 1,170 วั น
นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน
๔.๔ ก่ อนเสนอราคา ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอควรตรวจดู ร่ างสั ญญา แบบรู ป และรายการละเอี ยด ฯลฯ
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคานานาชาติทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคานานาชาติ

- ๑๐ ๔.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารข้อเสนอตามที่กําหนดในข้อ ๓ ดังนี้
(๑) ให้จ่าหน้า และระบุหน้าซอง ทุกซอง ดังนี้
เรียน

ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๕๓๘๐-๙ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๒๙๘๔

(๒) ระบุรายละเอียดที่หน้าซองแต่ละซองให้ชัดเจนว่าเป็นซองใด ดังนี้
ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา
โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร
ด้านตะวันตก สัญญาที่ 1
นอกจากการจ่าหน้าซองตามข้างต้นแล้ว ให้ผู้ยื่นข้อเสนอลงชื่อและที่อยู่ของบริษัทตน
บนซองให้ ครบด้วย ทั้ งนี้ เพื่ อให้ กทพ. สามารถส่ งซองคื นเจ้าของได้โดยไม่ต้องเปิ ดซอง ในกรณี ที่เอกสาร
ข้อเสนอนั้นถูกพิจารณาว่า “ล่าช้า” ตามข้อ ๔.๗ หรือเป็นเอกสารข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติ
ในกรณี ที่ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอมอบอํ า นาจให้ บุ ค คลอื่ น ทํ า หน้ า ที่ แ ทนในการยื่ น ซองเอกสาร
ข้อเสนอ ผู้รับมอบอํานาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจ พร้อมกับสําเนาถูกต้องของบัตรประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจด้วย
๔.๖ กําหนดวัน/เวลา ยื่นซองเอกสารข้อเสนอ
(๑) กทพ. กําหนดเวลารับซองเอกสารข้อเสนอในวันที่ .......... เดือน..........................
พ.ศ. .................. เวลา ๐9.0๐ น. ถึง ๑5.๓๐ น. ตามนาฬิกาของหน่วยงานที่รับข้อเสนอ (เทียบเวลาของ
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ) โดยมีคณะกรรมการ รับซองเอกสารข้อเสนอ ซึ่งแต่งตั้งโดย กทพ. เป็นผู้รับซอง
เอกสารข้อเสนอ โดยให้ยื่นข้อเสนอที่
ณ ห้องประชุม.......................................
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
๒๓๘๐ ถนนพหลโยธิน
แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๕๗๙ ๕๓๘๐-๙ โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๒๙๘๔

- ๑๑ (๒) อย่างไรก็ดี กทพ. อาจพิจารณาขยายกําหนดยื่นซองเอกสารข้อเสนอออกไปอีกได้
โดยการออกหนังสือแจ้ง ซึ่งในกรณี เช่นนี้สิทธิและภาระผูกพันต่าง ๆ ของ กทพ. และผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
ซึ่งขึ้นอยู่กับกําหนดเวลาเดิมนั้นก็จะปรับขยายให้สอดคล้องกับกําหนดเวลาที่ต่อขยายออกไปตามนี้ด้วย
๔.๗ กทพ. จะไม่ รั บ ซองเอกสารข้ อ เสนอที่ ยื่ น ล่ าช้ าภายหลั งกํ าหนดเวลาที่ ระบุ ในข้ อ ๔.๖
และจะส่งซองคืนให้กับผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่เปิดซอง
๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่
หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้ อเสนอ มี ผู้ ยื่น ข้อ เสนอรายใดกระทํ าการอัน เป็ น การขัดขวางการแข่งขั น อย่ างเป็ น ธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่ อ ว่ ามี ก ารกระทํ าอั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ งขั น อย่ างเป็ น ธรรมคณะกรรมการฯ
จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ กทพ. จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กทพ. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กทพ.
๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคานานาชาติ
(๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผู้ ยื่ นข้อเสนอต้องวางหลักประกั นการเสนอราคาพร้อมกั บการเสนอราคา โดยใช้ หลั กประกั น
อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จํานวน 349,044,800.- บาท (สามร้อยสี่สิบเก้าล้านสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
5.1 เงินสด
๕.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
๕.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
๕.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่ กทพ.กําหนด
กรณี ที่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอยื่ นข้ อเสนอในรูปแบบของ “กิ จการร่วมค้ า” ประสงค์ จะใช้ หนั งสื อ
ค้ําประกันของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
(๒) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ าไม่ ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ ให้ ร ะบุ ชื่ อ ผู้ เข้ าร่ ว มค้ า
รายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๑๒ ทั้ งนี้ “กิ จ การร่ วมค้ าที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ ” หมายความว่ า กิ จ การร่ วมค้ า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ กทพ. จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ําประกันภายใน
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กทพ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว
เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคานานาชาติครั้งนี้ กทพ.จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคาโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน
๖.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ไม่ ถูก ต้อ ง หรือไม่ ค รบถ้ วนตามข้อ ๓ หรือยื่ น ข้อ เสนอไม่ ถูกต้ อ งตามข้ อ ๔ แล้ ว คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง
ไปจากเงื่อนไขที่ กทพ. กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคานานาชาติ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่ างนั้ นไม่ มี ผลทํ าให้ เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็ นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.3 กทพ. สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคานานาชาติ
ของ กทพ.
(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคานานาชาติ
ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.4 ในการตั ดสิ นการประกวดราคานานาชาติ หรื อในการทํ าสั ญญา คณะกรรมการพิ จ ารณา
ผลการประกวดราคาหรือ กทพ. มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กทพ. มีสิท ธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๖.5 กทพ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้
และอาจพิ จ ารณาเลื อ กจ้ า งในจํ านวน หรื อ ขนาด หรื อ เฉพาะรายการหนึ่ งรายการใดหรื อ อาจจะยกเลิ ก
การประกวดราคานานาชาติโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กทพ. เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ
มิได้ รวมทั้ง กทพ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคานานาชาติและลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณี ที่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายที่ เสนอราคาต่ําสุ ด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคานานาชาติได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติหรือ กทพ.
จะให้ผู้ ยื่นข้ อเสนอนั้ นชี้แจงและแสดงหลั กฐานที่ ทํ าให้ เชื่อได้ว่าผู้ ยื่นข้ อเสนอสามารถดําเนิ นงานตามเอกสาร
ประกวดราคานานาชาติให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กทพ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้ น ทั้ งนี้ ผู้ยื่น ข้อเสนอดั งกล่าวไม่มีสิท ธิเรียกร้องค่ าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
จาก กทพ.

- ๑๓ ๖.6 ก่อนลงนามในสัญญา กทพ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคานานาชาติ หากปรากฏว่า
มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคานานาชาติจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กทพ. ภายใน...10….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ....7.5.... ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคานานาชาติให้ กทพ. ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนั งสื อค้ํ าประกั นของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่ คณะกรรมการนโยบายกํ าหนด
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิ จ การเงิน ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ าประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารที่ กทพ. กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคานานาชาติ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สําหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย)
กทพ.จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําสําเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กําหนด
ไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ
๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตรา
ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ ทํ าเสร็จจริงน้ อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้ า) ของปริมาณงานที่ กํ าหนดไว้
ในสั ญ ญาหรื อใบแจ้ งปริ มาณงานและราคา จะจ่ ายให้ ตามราคาต่ อหน่ วยในสั ญ ญา และจะจ่ ายเพิ่ ม ชดเชย
เป็ นค่ า overhead และ mobilization สํ า หรั บ งานรายการนั้ น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๑๗ (สิ บ เจ็ ด ) ของผลต่ าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งนี้ การจ่ายเงินเพิ่มชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา

- ๑๔ (๔) กทพ. จะจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน
หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่ กทพ.จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ กทพ.พิจารณา
เห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งนี้ กทพ. อาจจ่ายเงินที่เพิ่มขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดนั้นๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจ
โดยเด็ดขาดของ กทพ.
กทพ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ กทพ. หรือ
เจ้าหน้าที่ของกทพ. ได้ทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนด
แห่งสัญญาทุกประการ กทพ. จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้นให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
๙. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคานานาชาตินี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
จะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
กทพ.จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกําหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคางานจ้าง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคานานาชาติซึ่งได้ทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า
...……3………ปี……-……..เดือน นับถัดจากวันที่ กทพ. ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การ
ได้ดีดังเดิมภายใน…...30.….วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้งความชํารุดบกพร่อง
๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า
ผู้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งนี้จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กทพ. ก่อนการรับเงินล่วงหน้า
นั้น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กทพ. จะหักเงินจํานวนร้อยละ 15 (สิบห้า) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวด
นั้นเพื่ อเป็นประกันผลงาน ในกรณี ที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ํากว่า 6 งวด ของค่าจ้าง
ทั้ งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนําหนังสือค้ํ าประกันของธนาคารหรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ
กทพ.เพื่อเป็นหลักประกันแทน
กทพ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

- ๑๕ ๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณ จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม
โครงสร้ า งพื้ น ฐานเพื่ อ อนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF)/ เงิ น กู้ จ าก.........................../
เงินช่วยเหลือจาก…………………………….
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กทพ. ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF)/
เงินกู้จาก...........…………………./ เงินช่วยเหลือจาก……………………….แล้วเท่านั้น
๑๓.๒ เมื่อ กทพ. ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวด
ราคานานาชาติแ ล้ว ถ้าผู้รับ จ้างจะต้อ งสั่งหรือ นํา สิ่งของมาเพื่อ งานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ
ของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จั ดการให้ สิ่ งของดั งกล่าวบรรทุ กโดยเรือไทย หรือเรือที่ มี สิทธิเช่นเดี ยวกั บเรื อไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่น
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ รับ จ้างจะต้ อ งรับ ผิด ตามกฎหมายว่าด้ วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่ง กทพ.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ กทพ. จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ
ค้ําประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิ จารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณา
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓.๔ กทพ. สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคานานาชาตินี้ มีความขัดหรือแย้งกันผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กทพ. คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๓.๖ กทพ. อาจประกาศยกเลิ กการจั ดจ้างในกรณี ต่ อไปนี้ ได้ โดยที่ ผู้ ยื่ นข้ อเสนอจะเรีย กร้อ ง
ค่าเสียหายใดๆ จาก กทพ.ไม่ได้
(๑) กทพ. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ
ที่จะทําการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มี ก ารกระทํ าที่ เข้ าลั ก ษณะผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ช นะการประกวดราคานานาชาติ ห รื อ
ที่ ได้ รั บ การคั ดเลื อกมี ผลประโยชน์ ร่ วมกั น หรื อมี ส่ วนได้ เสี ยกั บผู้ ยื่ นข้ อเสนอรายอื่ น หรื อขั ดขวางการแข่ งขั น
อย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

- ๑๖ (๓) การทํ าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่ อให้ เกิดความเสียหายแก่ กทพ. หรือกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที่
ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตาม เงื่ อ น ไข ห ลั ก เก ณ ฑ์ สู ต รแ ล ะวิ ธี คํ าน วณ ที่ ใช้ กั บ สั ญ ญ าแ บ บ ป รั บ ราค าได้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กําหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กําหนดไว้
ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่กทพ.ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื ่อ กทพ. ได้ค ัด เลือ กผู ้ยื ่น ข้อ เสนอรายใดให้เ ป็น ผู ้ร ับ จ้า งและได้ต กลงจ้า งก่อ สร้า ง
ตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ
ใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้
ในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง
ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ช่างเชื่อมโลหะ
๑๕.๒ ช่างไฟฟ้า
๑๕.๓ ช่างไม้
๑๕.๔ ช่างปูน
๑๕.๕ ช่างประปา
๑๕.๖ ช่างเขียนแบบ AUTOCAD
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
กทพ. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือทําสัญญากับ กทพ. ไว้ชั่วคราว

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
มกราคม ๒๕๖๒

