
 
ประกาศการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการทางพเิศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สญัญาที่ 4 

โดยการประกวดราคานานาชาต ิ
 

-------------------------------------- 
 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กทพ.”  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 
(งานโยธา) โดยการประกวดราคานานาชาติ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งน้ีเป็นเงินทั้งสิ้น 
7,943,364,305.59 บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยสี่สิบสามล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันสามร้อยห้าบาทห้าสิบเก้า
สตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว
เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคานานาชาติ 
  8. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่ เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กทพ . 
ณ วันประกาศประกวดราคานานาชาติ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคานานาชาติครั้งน้ี 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
              10. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด  
        11. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
       12. ผู้ ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
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              13. คณุสมบตัขิองผู้ย่ืนข้อเสนอเพิ่มเติม 

              ๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องแสดงข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposals) โดยข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินของ กทพ. ทุกหัวข้อก่อน กทพ. จึงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคา
ของผู้ย่ืนข้อเสนอต่อไป โดยข้อเสนอด้านเทคนิคมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
                ๑.๑ สถานะทางการเงิน 
                ๑.๒ ความสามารถด้านบุคลากร 
                ๑.๓ แผนงานทั้งหมด 
                ๑.๔ เทคนิคและวิธีการทํางาน 
  2. ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องแนบหนังสือยืนยัน
ตนเองว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาพร้อมกับการย่ืน
ข้อเสนอครั้งน้ี หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังไม่ว่าจะก่อนหรือหลังทําสัญญาว่าหนังสือยืนยันตนเองดังกล่าว 
มีข้อความอันเป็นเท็จ กทพ. มีสิทธิที่จะตัดรายช่ือนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศรายน้ันออกจาก
การเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือยกเลิกสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
     3. ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องแนบหนังสือสละเอกสิทธ์ิ
และความคุ้มกันในการปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยที่มีผลตามกฎหมายไทยมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอครั้งน้ี 
  4. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือนิติบุคคลไทยหลายรายรวมกัน 
ในลักษณะกิจการร่วมค้า หรือในกรณีเป็นนิติบุคคลต่างด้าวจะต้องรวมกับนิติบุคคลไทยอย่างน้อย ๑ ราย 
ในลักษณะกิจการร่วมค้า ซึ่งจะต้องทําสัญญาหรือข้อตกลงที่มีข้อความระบุว่าจะรับผิดชอบร่วมกันและแทนกัน
ในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นต่องานในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all 
cases) มิฉะน้ันแล้ว กทพ. จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น โดยผู้เข้าร่วมค้าหลักในกลุ่ม
กิจการร่วมค้าจะต้องมีสัดส่วนมากท่ีสุดในกลุ่มกิจการร่วมค้า การรวมกันเป็นกิจการร่วมค้าจะต้องดําเนินการ
ก่อต้ังมาก่อนการยื่นเอกสารประกวดราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยยึดถือวันที่ก่อต้ังเป็นกิจการร่วมค้าเป็นเกณฑ์ 
และจะต้องนําเอกสารหลักฐานการก่อต้ังดังกล่าวมาแสดงในวันย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วย ซึ่งจะต้องช้ีชัด 
ถึงสัดส่วนของการถือหุ้นทุกรายของกิจการร่วมค้าและในกรณีที่เข้ารวมกันเป็นกิจการร่วมค้าแล้ว นิติบุคคล 
ในกลุ่มไม่สามารถรวมกันกับกิจการร่วมค้ากลุ่มอ่ืนเพ่ือย่ืนข้อเสนอประกวดราคางานน้ีได้อีก 
  5. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานในการก่อสร้างงานในประเภทเดียวกับงานที่จะจ้างโดยเป็น
สะพานที่ใช้สายเคเบิลในการรับนํ้าหนัก (Cable Support) โดยสะพานที่ก่อสร้างมีความยาวช่วงกลางสะพาน 
(Mid Span Length) อย่างน้อย 200 (สองร้อย) เมตร เช่น สะพานขึง สะพานแขวนหรือสะพานคานขึง เป็นต้น 
ไม่น้อยกว่า 1,600 ล้านบาท (หน่ึงพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมต่อสัญญา จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 (หน่ึง) สัญญาโดยเป็นผลงานที่มีสัญญาจ้างโดยตรงกับหน่วยงานของราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กทพ. เช่ือถือ (กทพ. ไม่พิจารณาผลงานจากการช่วงสัญญา) ซึ่งผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต้องมีสําเนาสัญญาก่อสร้างและหนังสือรับรองผลงานแสดงค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวมาแสดงต่อ กทพ. 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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  5.1 หากเป็นผลงานที่ดําเนินการภายนอกประเทศไทยหลักฐานเอกสารผลงานที่นํามาเสนอ
จะต้องแปลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือสถานกงสุล 
ของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศนั้นๆ ทั้งน้ีต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการรับรอง
เอกสาร พ.ศ. 2539 โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่งานน้ันแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงานแล้วแต่กรณี 
สําหรับการคิดคํานวณมูลค่างานน้ันๆ 
  5.2 หนังสือรับรองผลงานข้างต้นต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจของ
หน่วยงานท่ีว่าจ้าง และต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติ
ผลงานตามท่ีกําหนด 

 6. กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5 ทั้งน้ี
แต่ละนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าจะต้องมีประสบการณ์ทํางานสะพานที่ใช้สายเคเบิลในการรับนํ้าหนัก 
(Cable Support) โดยสะพานที่ก่อสร้างมีความยาวช่วงกลางสะพาน (Mid Span Length) อย่างน้อย 200 
(สองร้อย) เมตร เช่น สะพานขึง สะพานแขวนหรือสะพานคานขึง เป็นต้น ไม่จํากัดมูลค่างานอย่างน้อย 
1 สัญญา โดยแนบสําเนาสัญญาแสดงประสบการณ์และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาแสดงต่อ กทพ. 

  7. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารใดธนาคารหน่ึงหรือ 
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า 800 ล้านบาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน) กรณีที่ผู้ย่ืน
ข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือรับรองการให้สินเช่ือดังน้ี 

   (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจการร่วมค้าดังกล่าว
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ  

   (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้ารายที่
สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ  
  ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย์ 
  8. กทพ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีไม่ปรากฏช่ือ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคาในสัญญาน้ี ไม่ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอจะเป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายเดียวหรือกิจการร่วมค้า 
               9. ผู้ ย่ืนข้อเสนอที่มีความประสงค์จะเสนอราคางานโยธา โครงสร้าง และไฟฟ้าแสงสว่าง 
มากกว่า 1 สัญญา (สัญญาที่ 1 – สัญญาที่ 4) กทพ. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังน้ี  
 9.1 ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ย่ืนเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคามากกว่า 1 สัญญา และ
มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 9.2 และข้อ 9.3 กทพ. จะไม่รับพิจารณาเอกสารประกวดราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายน้ันทุกสัญญา 
  9.2 เน่ืองจาก กทพ. จะประกวดราคาโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง- 
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยแบ่งเป็นสัญญางานโยธา โครงสร้าง และไฟฟ้าแสงสว่าง 
4 สัญญา คุณสมบัติที่กําหนดไว้ในข้อ 5. เป็นการกําหนดสําหรับกรณีย่ืนเอกสารประกวดราคา เพียงสัญญา
เดียว หากผู้ย่ืนข้อเสนอมีความประสงค์จะย่ืนเอกสารประกวดราคามากกว่า 1 สัญญา ผลงานตามข้อ 5. โดยผู้ย่ืน
ข้อเสนอท่ีเป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือผู้เข้าร่วมค้าหลักในกิจการร่วมค้าจะต้องมีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้าง
รูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสําเร็จรูปจากเดิมไม่น้อยกว่า 1,600 ล้านบาท (หน่ึงพันหกร้อยล้านบาท) 
เพ่ิมสูงขึ้นตามตารางด้านล่างน้ี ทั้งน้ีคุณสมบัติด้านผลงานของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าจะยังคงเดิม 
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ตารางแสดงคุณสมบัติมูลค่าผลงานค่าก่อสร้างของนิติบุคคลรายเดียวหรือผู้เข้าร่วมค้าหลักในกิจการร่วมค้ากรณี

ย่ืนเอกสารประกวดราคามากกว่า ๑ สญัญา 
 

กรณีย่ืนเอกสารประกวดราคา จํานวน ๒ สญัญา
- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๒ หรือ 
- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๓ หรือ 
- สัญญาที่ ๒ และสัญญาที่ ๓ 

ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
รูปกล่องสําเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้อยกว่า 
๒,๘๐๐  ล้านบาท  (สองพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน)  ต่อสัญญา จํานวน  ๑สัญญา

- สัญญาที่ ๑ และสัญญาที่ ๔ หรือ 
- สัญญาที่ ๒ และสัญญาที่ ๔ หรือ 
- สัญญาที่ ๓ และสัญญาที่ ๔  

ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
รูปกล่องสําเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้อยกว่า 
๑,๔๐๐ ล้านบาท (หน่ึงพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา
และผลงานที่มีค่าก่อสร้างโครงสร้างสะพานท่ีใช้สายเคเบิลในการรับนํ้าหนัก
ที่มีความยาวช่วงสะพาน  (Mid Span Length) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ (สองร้อย)  
เมตร  ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท  (หน่ึงพันหกร้อยล้านบาทถ้วน)  ต่อสัญญา 
จํานวน ๑ สัญญา 

กรณีย่ืนเอกสารประกวดราคา จํานวน ๓ สญัญา
- สญัญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒  
และสญัญาที ่๓ 

ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
รูปกล่องสําเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้อยกว่า 
๔,๒๐๐ ล้านบาท (สี่พันสองร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา

- สญัญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒  
และสญัญาที ่๔ หรือ 
- สญัญาที่ ๑, สัญญาที่ ๓  
และสญัญาที ่๔ หรือ 
- สญัญาที่ ๒, สัญญาที่ ๓  
และสญัญาที ่๔ 

ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
รูปกล่องสําเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้อยกว่า 
๒,๘๐๐ ล้านบาท  (สองพันแปดร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา  
และผลงานที่มีค่าก่อสร้างโครงสร้างสะพานท่ีใช้สายเคเบิลในการรับนํ้าหนัก
ที่มีความยาวช่วงสะพาน (Mid Span Length) ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ (สองร้อย) 
เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท (หน่ึงพันหกร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา 
จํานวน ๑ สัญญา

กรณีย่ืนเอกสารประกวดราคา จํานวน ๔ สญัญา
- สญัญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒, สญัญาที ่๓ 
และสญัญาที ่๔ 

ผลงานที่มีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้างรูปแบบคานคอนกรีตอัดแรง
รูปกล่องสําเร็จรูป (Precast Segmental Box Girder) ไม่ น้อยกว่า 
๔,๒๐๐  ล้านบาท  (สี่พันสองร้อยล้านบาทถ้วน)  ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา
และผลงาน ท่ี มี ค่ า ก่ อสร้ างโครงสร้ างสะพ านที่ ใ ช้ ส าย เค เบิ ล
ในการรับ นํ้าหนักที่มีความยาวช่วงสะพาน  (Mid Span Length) 
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ (สองร้อย) เมตร ไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๐ ล้านบาท (หน่ึงพัน-  
หกร้อยล้านบาทถ้วน) ต่อสัญญา จํานวน ๑ สัญญา 

 
          ๙.๓ คุณสมบัติที่กําหนดตามข้อ ๗. เป็นการกําหนดวงเงินของหนังสือรับรองการให้สินเช่ือจาก
ธนาคารสําหรับการย่ืนเอกสารประกวดราคา ๑ สัญญา หากผู้ ย่ืนข้อเสนอมีความประสงค์จะย่ืนเอกสาร
ประกวดราคามากกว่า ๑ สัญญาจะต้องมีหนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารเป็นวงเงินสูงขึ้นตามตาราง
ด้านล่างน้ี ดังน้ี  
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ตารางแสดงจํานวนวงเงินการให้สินเช่ือจากธนาคารกรณีย่ืนเอกสารประกวดราคามากกว่า ๑ สญัญา 
 

กรณีย่ืนเอกสารประกวดราคา จํานวน ๒ สญัญา 

- สญัญาที่ ๑ และสญัญาที ่๒ หรือ 
- สญัญาที่ ๑ และสญัญาที ่๓ หรือ 
- สญัญาที่ ๒ และสญัญาที ่๓ 

หนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ งหรือ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ 
ล้านบาท (หน่ึงพันสี่ร้อยล้านบาทถ้วน) 

- สญัญาที่ ๑ และสญัญาที ่๔ หรือ 
- สญัญาที่ ๒ และสญัญาที ่๔ หรือ 
- สญัญาที่ ๓ และสญัญาที ่๔ 

หนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ งหรือ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ 
ล้านบาท (หน่ึงพันห้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

กรณีย่ืนเอกสารประกวดราคา จํานวน ๓ สญัญา 

- สญัญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒  
และสญัญาที ่๓ 

หนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ งหรือ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ 
ล้านบาท (สองพันหน่ึงร้อยล้านบาทถ้วน) 

- สญัญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒  
และสญัญาที ่๔ หรือ 
- สญัญาที่ ๑, สัญญาที่ ๓  
และสญัญาที ่๔ หรือ 
- สญัญาที่ ๒, สัญญาที่ ๓  
และสญัญาที ่๔ 

หนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ งหรือ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๐ 
ล้านบาท (สองพันสองร้อยล้านบาทถ้วน) 
 

กรณีย่ืนเอกสารประกวดราคา จํานวน ๔ สญัญา 

- สญัญาที่ ๑, สัญญาที่ ๒, สญัญาที ่๓ 
และสญัญาที ่๔ 

หนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารใดธนาคารหนึ่ งหรือ
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐ 
ล้านบาท (สองพันเก้าร้อยล้านบาทถ้วน) 

 
              ๑๐. ในกรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอมีบุคลากรเป็นบุคคลต่างด้าวและเมื่อได้รับสัญญาจ้างจาก กทพ. จะต้อง
ได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาทํางานน้ีได้ในราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมายว่าด้วยการทํางานของ
คนต่างด้าวด้วย 
              ๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคในกรณีที่มีงานก่อสร้างในพ้ืนที่
เดียวกัน 
              ๑๒. เน่ืองจากโครงการน้ีได้รับการคัดเลือกให้จัดทําข้อตกลงคุณธรรม ดังน้ัน ผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย
จะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม และย่ืนเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดไม่ลงนาม
ในข้อตกลงคุณธรรม กทพ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันโดยไม่มีการผ่อนผัน 
 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนเอกสารข้อเสนอพร้อมกับบัญชีสรุปรายการเอกสารทั้งหมด โดยให้ลงลายมือ
ช่ือของผู้ ย่ืนข้อเสนอพร้อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กํากับในเอกสารทุกแผ่น และนํามาส่ง 
ณ ..................................................................................... การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สํานักงานใหญ่ เลขที่ 2380 
ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในวันที่...........................ระหว่างเวลา................น.  
ถึง..............น. กําหนดเปิดซองข้อเสนอด้านคุณสมบัติและซองข้อเสนอด้านเทคนิคในวันที่..................................
โดย กทพ.จะมีหนังสือแจ้งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอทราบวันเปิดซองข้อเสนอด้านราคาต่อไป 
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  ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคานานาชาติ ในราคาชุดละ 200,000.- บาท  (สองแสน
บาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ได้ที่อาคารศูนย์บริการท่ีเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE CENTER) การ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย เลขที่ 2380 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ต้ังแต่
วันที่ ..................................ถึงวันที่ .................................. ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. 
ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.exat.co.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 0 2579 5175 และ 0 2579 5173 ในวันและเวลาราชการ 

 

    ประกาศ ณ วันที่           มกราคม  พ.ศ. 2562 

 

 

             (นายสชุาติ  ชลศักด์ิพิพัฒน์) 

       ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
 

 
 


