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แบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
สัญญาที่ 3 

 
วัตถุประสงค์  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “กทพ.” มีความประสงค์จะประกวดราคา
จ้างงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
สัญญาที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

โดยมีรายละเอียดของงานที่ต้องการจ้าง คือ เป็นงานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร 
ตั้งแต่ กม. 11+690.577 ของโครงการฯ ถึง กม. 16+694.752 ของโครงการฯ ระยะทางรวมประมาณ 
5 กิโลเมตร โดยใช้โครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส าเร็จรูป (Precast Segmental Box 
Girder) คร่อมตลอดแนวสายทางพิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ (เชิงลาดสะพาน
พระราม 9) ซึ่งเป็นทางพิเศษยกระดับ 2 ชั้น (Double Deck) ที่มีระยะทางยาวที่สุดตั้งแต่ กทพ. เคยด าเนินงานมา 
และมีความสูงระดับที่ 3 ถึงระดับที่ 4 (ประมาณ 15 - 25 เมตร) เป็นเส้นทางที่มีปริมาณจราจรหนาแน่น 
มีผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาเป็นจ านวนมากตลอดทั้งวัน จึงไม่สามารถปิดการจราจรบนทางพิเศษเฉลิมมหานคร
ช่วงดังกล่าวในระหว่างการก่อสร้างได้ และบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างด้านล่าง (ช่วงดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์) เป็นถนน
จอมทองบูรณะ ซึ่งมีที่พักอาศัยหนาแน่นและมีอาคารพาณิชย์ตลอดแนวสายทาง มีผู้ใช้ทางสัญจรตลอดเวลา  
จึงไม่สามารถปิดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ท าให้มีพ้ืนที่ท างานก่อสร้างจ ากัด (บริเวณด้านข้างเขตทาง
พิเศษเฉลิมมหานคร ช่วงดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์) และจะต้องจัดท าทางเข้า-ออกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามแนว
เขตทางพิเศษสามารถเข้า-ออกพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวได้ตามปกติ และงานก่อสร้างมีโครงสร้างที่คร่อมคลอง
ระบายน้ า จ านวน 3 คลอง ที่อยู่ตามแนวสายทางและอยู่ ในความรับผิดชอบของส านักการระบายน้ า  
กรุงเทพมหานคร ซึ่งในระหว่างการก่อสร้างไม่สามารถปิดหรือเบี่ยงทางระบายน้ าได้   

เนื่องจากงานก่อสร้างของโครงการฯ จ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้างด้วยความปลอดภัย
ระหว่างการก่อสร้างในระดับสูงสุด อีกทั้งได้ปรับลดระยะเวลาก่อสร้างจากเดิม 39 เดือน เป็น 34 เดือน 
เพ่ือให้งานก่อสร้างสามารถแล้วเสร็จได้ทันกับงานก่อสร้างของโครงการฯ สัญญาที่ 2 และสัญญาที่ 4 ที่ได้เริ่ม
ด าเนินการก่อสร้างไปก่อนแล้ว ดังนั้น ผู้รับจ้างจะต้องมีศักยภาพ มีประสบการณ์และมีความสามารถในการ
บริหารงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ในด้านต่าง ๆ เช่น การบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด การลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและมีความพร้อมในการ
รับผิดชอบต่อสาธารณชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนี้เพ่ือให้งานก่อสร้างโครงการฯ แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 
ก.   คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอเพิ่มเติม 

1. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposals) โดยข้อเสนอด้านเทคนิคดังกล่าว
จะต้องผ่านการประเมินของ กทพ. ทุกหัวข้อก่อน กทพ. จึงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อไป โดยข้อเสนอด้านเทคนิคมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1.1 สถานะทางการเงิน 
  1.2 ความสามารถด้านบุคลากร 
  1.3 แผนงานทั้งหมด 
  1.4 เทคนิคและวิธีการท างาน 
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2. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องแนบหนังสือยืนยันตนเอง 
ว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ  
ครั้งนี้ หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังไม่ว่าจะก่อนหรือหลังท าสัญญาว่าหนังสือยืนยันตนเองดังกล่าวมีข้อความ
อันเป็นเท็จ กทพ. มีสิทธิที่จะตัดรายชื่อนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศรายนั้นออกจากการเป็น  
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือยกเลิกสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน (ถ้า มี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องแนบหนังสือสละเอกสิทธิ์และ
ความคุ้มกันในการปฏิเสธไม่ข้ึนศาลไทยที่มีผลตามกฎหมายไทยมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ 
 4 . ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลรายเดียว หรือนิติบุคคลหลายรายรวมกันในลักษณะกิจการ  
ร่วมค้า โดยมีคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอดังนี้  
  4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว จะต้องเป็นนิติบุคคลที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขา
งานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ไม่น้อยกว่าชั้นพิเศษ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ 
และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง และต้องมีผลงานในการก่อสร้างงานในประเภทเดียวกับงานที่
จะจ้างโดยเป็นงานสะพาน หรือทางยกระดับ หรือทางแยกต่างระดับ หรือทางหลวงที่มีสะพาน โดยสะพานที่
ก่อสร้างมีความยาวช่วงสะพาน (Span) อย่างน้อย 30 (สามสิบ) เมตร ซึ่งเป็นค่างานเฉพาะโครงสร้างรูปแบบ
คานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส าเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ไม่น้อยกว่า 1,400 ล้านบาท (หนึ่ง
พันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อสัญญา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) สัญญา โดยเป็นผลงานที่มี
สัญญาจ้างโดยตรงกับหน่วยงานของราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กทพ. 
เชื่อถือ (กทพ. ไมพิ่จารณาผลงานจากการช่วงสัญญา) 
 4.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 1) การก าหนดสัดส่วนในการเข้าร่วมค้าของคู่สัญญา 
  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลง  
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย  
 2) งานซื้อหรือจ้าง และงานก่อสร้าง 
   กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้น
ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ  และต้องมีผลงาน
ก่อสร้างลักษณะเดียวกันกับผลงานก่อสร้างที่ก าหนดไว้ในข้อ 4.1 ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้า(Member) ที่ไม่ใช่
ผู้เข้าร่วมค้าหลักในกลุ่มกิจการร่วมค้าจะต้องมีประสบการณ์ท างานสะพาน หรือทางยกระดับ หรือทางแยกต่าง
ระดับ หรือทางหลวงที่มีสะพาน โดยสะพานที่ก่อสร้างมีความยาวช่วงสะพาน (Span) อย่างน้อย 30 (สามสิบ) 
เมตร ซึ่งเป็นโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส าเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ไม่
น้อยกว่า 700 ล้านบาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อสัญญา จ านวนไม่น้อยกว่า 1 สัญญา 
 ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
 3) งานก่อสร้างที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามสาขางานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลาง
และข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด   



- 3 - 
 

  กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก
จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างทางและสะพานพิเศษ ไม่น้อยกว่า 
ชั้นพิเศษ ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอ่ืน ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับ
กรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได ้ 
 ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน 
 โดยผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้าจะต้องท าสัญญาหรือข้อตกลงที่มีข้อความระบุว่า  
จะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกันในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่องานในทุกกรณี (Shall be jointly and 
severally responsible for all cases) มิฉะนั้นแล้ว กทพ. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
 ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งส าเนาสัญญาจ้างก่อสร้างและหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จสมบูรณ์ 
ตามสัญญา (Certificate of Completion) ซึ่งมีแนวทางการก าหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานแล้วเสร็จ 
ตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ กรมบัญชีกลาง ที่ กค (กรท) ๐๔33.3/ว 173 
ลงวันที่ 2๗ เมษายน 2563 โดยหนังสือรับรองจะต้องระบุทั้งมูลค่าก่อสร้างของโครงการและระบุมูลค่างาน
เฉพาะของโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส าเร็จรูปด้วย หากในกรณีที่หนังสือรับรองผลงาน
แล้วเสร็จดังกล่าว ไม่ได้ระบุมูลค่างานเฉพาะของโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส าเร็จรูปไว้  
หรือในกรณีไม่ได้แนบหนังสือรับรองผลงาน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบหนังสือแสดงหลักฐานการตรวจรับงาน
งวดสุดท้าย บัญชีรายการประมาณราคาและวัสดุก่อสร้าง (Bill of Quantities) ฉบับลงนามสัญญาและฉบับ 
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย และหรือเอกสารอ่ืนใดที่สามารถรับรองผลงานดังกล่าวได้  ในกรณีที่เป็นสัญญาจ้าง
ออกแบบรวมก่อสร้าง (Design-build Contract) จะต้องมีการระบุมูลค่างานเฉพาะของโครงสร้างรูปแบบคาน
คอนกรีตอัดแรงรูปกล่องส าเร็จรูปดังกล่าว พร้อมทั้งแนบแบบก่อสร้างมาแสดงต่อ กทพ.” 
 หากเป็นผลงานที่ด าเนินการภายนอกประเทศไทยหลักฐานเอกสารผลงานที่น ามาเสนอจะต้องแปลเป็น
ภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของไทย 
ที่มีอาณาเขตในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรองเอกสาร 
พ.ศ. 2539 โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่งานนั้นแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงานแล้วแต่กรณี ส าหรับการ
คิดค านวณมูลค่างานนั้น ๆ 
  หนังสือรับรองผลงานข้างต้นต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจของหน่วยงานที่ว่าจ้าง และ
ต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานตามที่ก าหนด 
  5. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการให้สินเชื่อจากธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคาร 
ในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  
ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือรับรองการให้สินเชื่อโดยสามารถระบุ
ชื่อกิจการร่วมค้า หรือ รายชื่อแต่ละนิติบุคคลในกิจการร่วมค้าได้ 
  6. กทพ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
บัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของ กทพ. 
  7. ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีบุคลากรเป็นบุคคลต่างด้าวและเมื่อได้รับสัญญาจ้างจาก กทพ. จะต้องได้รับ
อนุญาตให้คนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาท างานนี้ได้ในราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการท างาน  
ของคนต่างด้าวด้วย 
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  8. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคในกรณีท่ีมีงานก่อสร้างในพ้ืนที่เดียวกัน 
  9. เนื่องจากโครงการนี้ได้รับการคัดเลือกให้จัดท าข้อตกลงคุณธรรม ดังนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจะต้อง 
ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม และยื่นเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา หากผู้ ยื่นข้อเสนอรายใดไม่ลงนาม 
ในข้อตกลงคุณธรรม กทพ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นโดยไม่มีการผ่อนผัน 
 
ข. แบบรูปและรายละเอียดของงาน 
 การจ้างก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
ด้านตะวันตก สัญญาที่ ๓ เป็นงานก่อสร้างทางพิเศษขนาด 3 ช่องจราจรไป-กลับ รวม 6 ช่องจราจร  
ตามแนวทางพิเศษเฉลิมมหานครช่วงดาวคะนอง-สุขสวัสดิ์-ราษฎร์บูรณะ (เชิงลาดสะพานพระราม ๙)  
โดยลักษณะโครงสร้างเป็นสะพานยกระดับรูปกล่องหล่อส าเร็จ (Precast Segmental Box Girder Viaduct) 
มีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางแบบยกระดับ คือ ด่านดาวคะนอง 2  และมีทางขึ้น-ลงทางพิเศษจ านวน 1 แห่ง คือ
ทางข้ึน-ลงแห่งที่ 6 บริเวณถนนสุขสวัสดิ์ 

1. งานก่อสร้างทางยกระดับขนาด 6 ช่องจราจร ลักษณะโครงสร้างเป็นสะพานยกระดับรูปกล่อง  
หล่อส าเร็จ (Precast Segmental Box Girder Viaduct)  และทางขึ้น-ลงทางพิเศษขนาด 2 ช่องจราจร 
บริเวณด่านฯ สุขสวัสดิ์  

2. งานก่อสร้างถนนระดับดิน ทั้งที่เป็นการก่อสร้างถนนระดับดินชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง และที่เป็น
การก่อสร้างถนนระดับดินถาวร ได้แก่ ถนนจอมทองบูรณะ ถนนประชาอุทิศ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเลียบ- 
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และถนนราษฎร์บูรณะ เป็นต้น   

3. งานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง จ านวน 2 แห่ง คือ ด่านฯ ดาวคะนอง 2 และด่านฯ สุขสวัสดิ์ 
เพ่ือรองรับระบบจัดเก็บค่าผ่านทางแบบปิด (Closed System) 

4. งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ประกอบด้วยไฟฟ้าแสงสว่างส่องทางพิเศษตลอดเส้นทาง ไฟฟ้า 
แสงสว่างบริเวณด่านจัดเก็บค่าผ่านทาง  ไฟฟ้าแสงสว่างภายในอาคารต่าง ๆ  นอกจากนั้นแล้วยังรวมถึงระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างส าหรับถนนสาธารณะ ได้แก่ ถนนจอมทองบูรณะ ถนนประชาอุทิศ ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนเลียบ-
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และ ถนนราษฎร์บูรณะ เป็นต้น  รวมถึงถนนซอยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในพ้ืนที่
ก่อสร้าง  

5. งานภูมิสถาปัตย์บริเวณอาคารด่านฯ  และงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ 
๖. งานปรับปรุงถนน หรือทางหลวง หรือทางสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง โครงการ  

ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี  ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถใช้คมนาคมขนส่งได้ตลอดทุกฤดูกาล ด้วยความสะดวก
และปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด หรือตามท่ีวิศวกรผู้ควบคุมงานก าหนด 

๗. งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างของโครงการ  ทั้งที่เป็นการรื้อย้าย
ชั่วคราวระหว่างการก่อสร้าง และท่ีเป็นการรื้อย้ายถาวร  

8. งานจัดการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร สถานี -
ต ารวจท้องที่ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ทั้งในเวลา
กลางวันและกลางคืน เพ่ือให้ประชาชนผู้ใช้ทางสามารถใช้คมนาคมขนส่งได้ตลอดทุกฤดูกาล ด้วยความสะดวก
และปลอดภัย เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดให้มีคุณภาพดี ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการด าเนินงานก่อสร้าง
ควบคู่กับการจัดการจราจรอย่างมีประสิทธิภาพ ให้บรรลุเป้าหมายของโครงการอย่างเป็นรูปธรรม  
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9. ส าหรับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในงานก่อสร้าง และความปลอดภัยในการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง 
ต้องด าเนินการอย่างเคร่งครัดตามมาตรการลดผลกระทบในระหว่างการก่อสร้างที่ได้ระบุไว้ในรายงาน EIA และ
ตามท่ีกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ก าหนดไว้  

10. กทพ. จะท าสัญญากับผู้ชนะการประกวดราคาได้ต่อเมื่อสัญญาผ่านการตรวจพิจารณาและได้รับความ
เห็นชอบจากส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

11. ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้รับจ้างก่อสร้าง สัญญาที่ 5 (งานระบบจัดเก็บค่าผ่านทาง ระบบ-
ควบคุมการจราจร และระบบสื่อสาร) 

12. ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีที่ กทพ. ไม่สามารถส่งมอบพ้ืนที่ ได้ตามแผน 
ที่ก าหนดไว้ 

13. โดยมีแบบรูปและรายการละเอียดของงานแนบท้ายดังนี้ 
13.1 แบบรูปรายละเอียด (จ านวน 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 

13.2 สูตรการปรับราคาเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K) 
13.3 เงื่อนไขของสัญญา (Conditions of Contract)  

  13.4 คุณลักษณะและข้อก าหนดรายละเอียดการก่อสร้าง (Specifications) ส าหรับงานโยธา
โครงสร้าง และไฟฟ้าแสงสว่าง 

13.5 ข้อก าหนดเฉพาะ (Special Provisions)  
 13.6 ค าน าประกอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Preamble to Bill of Quantities) 
   13.7 รายละเอียดการค านวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)  

13.8 รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (EIA Report)  

 - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางด่วนสายทางพิ เศษศรีรัช- 
ดาวคะนอง 

 - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - 
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

 - รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 

 
ค.  ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการภายใน 1,020 (หนึ่งพันยี่สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้ง 
ให้เริ่มงาน 
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ง.  ระยะเวลาส่งมอบงาน 
ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน 1,020 (หนึ่งพันยี่สิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้ง 

ให้เริ่มงาน 
 
จ.  การจ่ายเงิน 

กทพ. จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ท าส าเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่ก าหนดไว้  
ในใบแจ้งปริมาณงานและราคาตามสัญญา โดยจะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายเดือน ตามเนื้องานที่ท าเสร็จจริง  
เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ท าการตรวจสอบผลงานที่ท าเสร็จแล้วในแต่ละงวด และปรากฏว่าเป็นไปตาม
ข้อก าหนดแห่งสัญญาทุกประการโดยจะออกใบตรวจรับ/ใบรับรองผลการปฏิบัติงานงวดนั้นๆ 

การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการและคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
 
ฉ. การจัดท าใบแจ้งปริมาณงานและราคา 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการจัดจ้างจะต้องปรับลดราคาตามรายการในใบแจ้งปริมาณงานและราคาและ  
ใบบัญชีรายการก่อสร้างตามอัตราร้อยละที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอราคาลดลง โดยเทียบกับราคากลาง ซึ่งผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องปรับลดราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในใบแจ้งปริมาณงานและราคาโดยหักยอดรายการงานที่เป็น 
Provisional Sum ที่แสดงไว้ในราคากลางออกจากราคารวมส่วนเบื้องต้นที่เสนอแล้วน าส่วนที่เหลือเปรียบเทียบ
กับราคากลางหักยอดรายการที่เป็น Provisional Sum ออกเช่นกันเป็นอัตราร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) จากนั้น 
น าอัตราร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ไปคูณกับราคากลางต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ เมื่อได้ ราคาต่อหน่วย (Unit 
cost) แต่ละรายการแล้ว ให้ค านวณราคากลางรวมของรายการนั้น ผลรวมของราคาที่ได้ ของงานทุกรายการ 
ถือเป็นราคารวมที่ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอ ทั้งนี้ให้คิดค่าทศนิยม 2 ต าแหน่ง 

 
ช. การยื่นเอกสารเพิ่มเติม  

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(1) หนังสือยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานทั้งในประเทศ 
    และต่างประเทศ (กรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) 
(2) หนังสือสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันในการปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยที่มีผลตามกฎหมายไทย     
    (กรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) 
(3) ส าเนาสัญญาก่อสร้าง และส าเนาหนังสือรับรองผลงานที่ออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอ านาจ  

ของหน่วยงานที่ว่าจ้างและต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดคุณสมบัติผลงาน และส าเนาหนังสือรับรองผลงานรวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ ให้สอดคล้อง
กับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานด้วย 

(4) ส าเนาหนังสือรับรองการให้สินเชื่อจากธนาคาร 
(5) หนังสือข้อตกลงคุณธรรมที่ผู้ยื่นข้อเสนอลงนามแล้ว 
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วย  

(6.1) สถานะทางการเงิน 
(6.2) ความสามารถด้านบุคลากร 

     (6.3) แผนงานทั้งหมด 
     (6.4) เทคนิคและวิธีการท างาน 
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ซ. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคตามรายการที่ก าหนดทุกหัวข้อและต้องได้รับคะแนนไม่น้อย
กว่าคะแนนขั้นต่ าที่ก าหนดของแต่ละหัวข้อ และได้รับคะแนนรวมข้อเสนอด้านเทคนิคไม่น้อยกว่า 70 
(เจ็ดสิบ) คะแนน จึงจะได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านราคา 
 
การให้คะแนนจะพิจารณาจาก 100 (หนึ่งร้อย) คะแนนเต็ม ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อหลัก ดังนี้ 
 (1) สถานะทางการเงิน   20 คะแนน (คะแนนขั้นต่ า 20 คะแนน) 
 (2) ความสามารถด้านบุคลากร  25  คะแนน (คะแนนขั้นต่ า 12.5 คะแนน) 
 (3) แผนงานทั้งหมด    25 คะแนน (คะแนนขั้นต่ า 15 คะแนน) 
 (4) เทคนิคและวิธีการท างาน   30  คะแนน (คะแนนขั้นต่ า 20 คะแนน) 
 รวม            100 คะแนน  
  
 1. เกณฑ์การพิจารณาสถานะทางการเงินของผู้ยื่นข้อเสนอ (20 คะแนน) 
 วงเงินสินเชื่อ 

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องได้คะแนนขั้นต่ า 20 คะแนน ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาสถานะทางการเงินของ
ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการให้สินเชื่อจากธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคาร 
ในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า 700 ล้านบาท (เจ็ดร้อยล้านบาทถ้วน)  
 เกณฑ์การให้คะแนนของคุณสมบัติข้อนี้มีดังนี้ 

คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
ไม่ยื่นข้อเสนอ     =   ถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์  =   ๐ คะแนน 
คุณสมบัติผ่านเกณฑ์  =  20 คะแนน 

  
 2. เกณฑ์การพิจารณาความสามารถด้านบุคลากรของผู้ยื่นข้อเสนอ (25 คะแนน) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องได้คะแนนขั้นต่ า 12.5 คะแนน ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ 
ด้านบุคลากรของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

2.1 แผนผังองค์กร 
   ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแสดงแผนผังองค์กร โดยแผนผังดังกล่าวจะต้องเรียงล าดับหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานและการบังคับบัญชา ซึ่งแผนผังดังกล่าวจะไม่ถูกน ามาใช้ในการพิจารณา
คะแนน  
  2.2 คุณสมบัติของบุคลากร 
  2.2.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีจ านวนบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณสมบัติของผู้จัดการโครงการ 
ผู้จัดการด้านงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมแผนงานโครงการ ผู้จัดการด้านเทคนิค ผู้จัดการด้านคุณภาพ และผู้จัดการ
ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมส าหรับที่จะปฏิบัติงานโครงการ 
 2.2.2 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีบุคลากรที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์อย่างน้อย ดังตาราง 
แสดงคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการและคะแนนในแต่ละต าแหน่ง ดังนี้ 
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ตารางแสดงคุณสมบัติของบุคลากรที่ต้องการและคะแนนในแต่ละต าแหน่ง 

ต าแหน่ง 
ประสบการณ์การ

ท างานในต าแหน่ง (ปี) 
คะแนนในแต่ละ

ต าแหน่ง 

ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) หรือเทียบเท่า 10 5 

ผู้จัดการด้านงานก่อสร้าง (Construction Manager) หรือเทียบเท่า 8 4 

ผู้ควบคุมแผนงานโครงการ (Project Scheduler) หรือเทียบเท่า 6 4 

ผู้จัดการด้านเทคนิค (Technical Manager) หรือเทียบเท่า 6 4 

ผู้จัดการด้านคุณภาพ (QA Manager) หรือเทียบเท่า 6 4 

ผู้จัดการด้านความปลอดภัย (Safety Manager) หรือเทียบเท่า 6 4 

 รวม  25 
 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอบุคคลากรที่มีประสบการณ์ตามตารางข้างต้นจะได้คะแนนเต็มส าหรับ
ต าแหน่งของบุคลากรนั้น ๆ หากบุคลากรในต าแหน่งนั้นมีประการณ์ไม่เป็นตามตารางข้างต้นจะได้ 0 (ศูนย์) 
คะแนนส าหรับต าแหน่งของบุคลากรนั้น ๆ  
 2.2.3 ในกรณียื่นข้อเสนอมากกว่า 1 (หนึ่ง) สัญญา ผู้จัดการโครงการที่ถูกเสนอเป็นบุคลากรหลัก
ของแต่ละสัญญาจะต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน 
 
  3. เกณฑ์การพิจารณาแผนงานทั้งหมดของผู้ยื่นข้อเสนอ (25 คะแนน) 
      ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องได้รับคะแนนที่ข้ันต่ า 15 คะแนน ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาแผนงานทั้งหมด
ของผู้ยื่นข้อเสนอ  
  การพิจารณาแผนงานทั้งหมดจะน าไปพิจารณาว่าผู้ยื่นข้อเสนอได้จัดส่งแผนงานที่เหมาะสมตามสัญญา
ก่อสร้าง 
 แผนงานที่จะน าไปพิจารณาให้คะแนน มีดังนี้ 
  3.1 แผนงานด าเนินการก่อสร้างโครงการทั้งหมด (4 คะแนน) 
 (๑) ระบุแผนการท างานของแต่ละกิจกรรม เช่น เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละกิจกรรม 
การก่อสร้าง ล าดับขั้นตอนการท างานของแต่ละกิจกรรม สถานที่หรือต าแหน่งส่วนงานที่จะก่อสร้าง เวลาที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และแผนงานจัดส่งรายงาน และอ่ืน ๆ 

คะแนนเต็ม    =  1 
  (2) ระบุวันเริ่มงานของแต่ละส่วนงานซึ่งต้องสอดคล้องกับแผนการท างานของโครงการ
ด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม รวมถึงสอดคล้องกับการรับช่วงให้ด าเนินการในพ้ืนที่ต่าง ๆ  

คะแนนเต็ม  =  1 
 (3) ระบุขั้นตอนของกิจกรรมการท างานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวันที่ยอมรับได้ตามล าดับ  
และเป็นไปตามด้านเทคนิค 

คะแนนเต็ม  =  0.5 
  (4) ระบุกิจกรรมวิกฤติที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อวันแล้วเสร็จของงาน 

คะแนนเต็ม   =  0.5 
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  (5) ระบุกิจกรรมหลักทุกกิจกรรมอยู่ในแผนงานด าเนินการก่อสร้างของโครงการ 
คะแนนเต็ม  =  0.5 

  (6) คุณภาพของแผนงานด าเนินการโครงการทั้งหมดที่จัดท า 
คะแนนเต็ม  =  0.5 

  3.2 แผนงานควบคุมคุณภาพ (3.5 คะแนน) 
   (1) ระบุแผนงานการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพ เช่น การควบคุมภาพวัสดุ  
การควบคุม การผลิตและการติดตั้งอุปกรณ์ การควบคุมคุณภาพของการหล่อส าเร็จ (precast) เป็นต้น 

คะแนนเต็ม  =  1.5 
  (2) ระบุแผนงานควบคุมคุณภาพว่ามีความสอดคล้องกับมาตรฐานข้อก าหนดของ กทพ.  

คะแนนเต็ม  =  1 
  (3) ระบุว่ารายละเอียดของการน าแผนการประกันคุณภาพและการควบคุมคุณภาพไปใช้  
ในการควบคุมคุณภาพ เช่น การจัดท าข้อก าหนดเป็นคู่มือ ข้อก าหนดของบุคลากรในองค์กรหรือข้อก าหนด  
การเฝ้าระวัง 

คะแนนเต็ม  =  1 
  3.3 แผนการจัดการความปลอดภัย (5 คะแนน) 
   (1) ระบุรายละเอียดของแผนจัดการความปลอดภัย ส าหรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการ
ก่อสร้างซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและบุคคลที่ 3 รวมไปถึงสาธารณูปโภค  
ระบุนโยบายความปลอดภัยของข้อก าหนดของบุคลากรและอุปกรณ์ส าหรับมาตรการป้องกันอุบัติเหตุระหว่าง  
การก่อสร้าง 

คะแนนเต็ม  =  2 
  (2) ระบุแผนปฏิบัติการฉุกเฉินหากเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉินระหว่างการก่อสร้าง 

คะแนนเต็ม  =  1.5 
  (3) ระบุแผนการติดตามการเฝ้าระวังความปลอดภัย รวมถึงระบุมาตรการที่สามารถใช้ได้จริง 
เมื่อเกิดเหตุ 

คะแนนเต็ม  =  1.5 
  3.4 แผนการลดและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม (3.5 คะแนน) 
  (1) ระบุมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ า  
และอ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

คะแนนเต็ม  =  1.5 
  (2) ระบุการเฝ้าระวังและแผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของมลพิษทางเสียง มลพิษทางอากาศ  
มลพิษทางน้ า และอ่ืน ๆ ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

คะแนนเต็ม  =  1 
  (3) ระบุแผนงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกี่ยวข้องกับส่วนอ่ืน ๆ เช่น การจัดตั้ง 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนจากการก่อสร้าง ศูนย์ประชาสัมพันธ์โครงการ รายงานการประเมินมาตรการ 
ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

คะแนนเต็ม  =  1 
   
 
 



- 10 - 
 

  3.5 แผนการจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง (3.5 คะแนน) 
  (1) ระบุแผนการจัดการจราจรเพ่ือลดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อยที่สุด รวมถึงการวิธีการเบี่ยง
การจราจรระหว่างการก่อสร้าง 

คะแนนเต็ม  =  2 
  (2) ระบุแผนงานการเฝ้าระวังและแผนปฏิบัติการช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้าง 

คะแนนเต็ม  =  1.5 
  3.6 แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยี (2 คะแนน) 
  (1) ระบุการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารโครงการก่อสร้าง 

คะแนนเต็ม  =  1 
  (2) ระบุการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการก่อสร้างโครงการ 

คะแนนเต็ม  =  0.5 
  (3) ระบุการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบ ารุงรักษาโครงการ 

คะแนนเต็ม  =  0.5 
  3.7 แผนการบริหารความเสี่ยง (3.5 คะแนน) 
  (1) ระบุแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการค านึงถึงความเสี่ยงของโครงการ 

คะแนนเต็ม  =  1.5 
  (2) ระบุแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการระมัดระวังความเสี่ยง 

คะแนนเต็ม  =  1 
  (3) ระบุแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการหาสาเหตุของความเสี่ยงและการป้องกันความเสี่ยง  
ของโครงการ 

คะแนนเต็ม  =  1 
  3.8 การประมาณความก้าวหน้าประจ าเดือน 

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอการประมาณความก้าวหน้าประจ าเดือนที่เป็นรูปแบบตารางโดยจะต้อง
ระบุความก้าวหน้าของแต่ละเดือนตามแผนงานในรูปแบบร้อยละ และร้อยละสะสม กระทั่งงานก่อสร้างแล้วเสร็จ
หัวข้อนี้จะไม่น ามาคิดเป็นคะแนน  

 
 4. เกณฑ์การพิจารณาเทคนิคและวิธีการท างานของผู้ยื่นข้อเสนอ (30 คะแนน) 
  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับคะแนนที่ขั้นต่ า 20 คะแนน ส าหรับเกณฑ์การพิจารณาเทคนิคและวิธี 
การท างานของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 (1) ระบุแผนงานก่อสร้างหลักและข้ันตอนการก่อสร้างตามล าดับของงานก่อสร้างหลัก 

คะแนนเต็ม =  6 
  (2) ระบุวิธีการก่อสร้างส าหรับการก่อสร้าง Sub-structure (เสาเข็ม ฐานราก เสา) 

คะแนนเต็ม   =   9 
   (3) ระบุวิธีการก่อสร้างส าหรับการก่อสร้าง Super-structure (ทางยกระดับ) บริเวณเกาะกลางถนน 
รวมถึงการก่อสร้างสะพาน (ถ้ามี) รวมไปถึงแผนการผลิต ขนส่ง ติดตั้ง และจัดเก็บ ซึ่งจะต้องสอดคล้อง 
กับแผนงานก่อสร้าง 
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คะแนนเต็ม   =   9 
 (4) ระบุวิธีการผลิต วิธีการควบคุมคุณภาพในการผลิต และวิธีการขนส่ง ชิ้นส่วนคานคอนกรีต  

รูปกล่องส าเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) 
คะแนนเต็ม   =   6 

   
ฌ. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กทพ. จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา 
 
ญ.  การจ่ายเงินล่วงหน้า 
    ถ้าผู้รับจ้างร้องขอ ผู้ว่าจ้างยินยอมที่จะช าระเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ 
10 (สิบ) ของราคาตามสัญญา การเบิกค่าจ้างล่วงหน้าจะกระท าได้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้มอบหลักประกัน
การรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็มจ านวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นซึ่งออกโดยธนาคารในประเทศไทย และเป็นที่
ยอมรับของผู้ว่าจ้างตามแบบที่ผู้ว่าจ้างก าหนดมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง  
 ค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้หลังจากได้ลงนามในสัญญา และผู้รับจ้างได้มอบหลักประกันตามแบบ
หนังสือค้ าประกันที่ผู้ว่าจ้างก าหนดให้   
 
ฎ.  เงินประกันผลงาน 
     ในการจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวดงาน ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจ านวนร้อยละ 10 (สิบ) ของเงินที่ต้องจ่าย 
ในงวดนั้นไว้เพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานของแต่ละงวดถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่า  
 6 (หก) งวด ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานดังกล่าวคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องวางหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไว้ต่อผู้ว่าจ้างเพ่ือเป็นหลักประกันแทน 
 
ฏ.  อัตราค่าปรับ 
     หากผู้รับจ้างไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิก
สัญญา ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการดังนี้ 
     1) ช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินร้อยละ 0.25 (ศูนย์จุดสองห้า) ของราคาตามสัญญาต่อวัน  
     2) ช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจ านวนเงินวันละ  
80,631.85 บาท (แปดหมื่นหกร้อยสามสิบเอ็ดบาทแปดสิบห้าสตางค์)  
     นับถัดจากวันที่ก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างได้ออกหนังสือ
รับรองผลงานแล้วเสร็จให้แก่ผู้รับจ้าง 
 
ฐ.  การรับประกันช ารุดบกพร่อง 
     ระยะเวลารับประกันความช ารุดบกพร่อง  36 (สามสิบหก) เดือน ซึ่งเริ่มนับจากวันที่ระบุไว้ในหนังสือรับรอง
ผลงานแล้วเสร็จ 
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ฑ.  การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
     เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามหนังสือของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว  89 ลงวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563  
     ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้อง
ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องจัดท าแผน  
การใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมด  
ตามสัญญา ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
     ผู้รับจ้างต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด  
ตามสัญญา และต้องจัดท าแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้
ทั้งหมดตามสัญญา ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในสัญญา 
 


