
 
เอกสารประกวดราคาจ้างกอ่สร้างโดยการประกวดราคานานาชาติ  

เลขที่ กจด.ป................/๖๒ 
การจ้างก่อสรา้งโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 

ด้านตะวันตก สญัญาที่ 4 
ตามประกาศการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

ลงวันที่  …………………………………………. 
 

----------------------------------------- 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า “กทพ.” มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 
ณ เขตราษฎร์บูรณะ เขตบางคอแหลม และเขตยานนาวา โดยการประกวดราคานานาชาติ โดยมีข้อแนะนํา
และข้อกําหนดดังต่อไปน้ี 
 ๑. เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคานานาชาต ิ
  ๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด ดังน้ี 

             (1) แบบรูปรายละเอียด (จํานวน 5 เล่ม) 
        - แบบรูป 1/5 Highway & Civil Works, Right of Ways Plans, Soil Profile and 

Utilities Diversions 
        - แบบรูป 2/5 Structure Works and Cable Stayed Bridge 
        - แบบรูป 3/5 Structure Standard Drawings 
        - แบบรูป 4/5 Street Lighting and Drainage 
        - แบบรูป 5/5 Building and Architectural Works 

           (2) เง่ือนไขของสัญญา (Conditions of Contract)  
           (3) คุณลักษณะและข้อกําหนดรายละเอียดการก่อสร้าง (Specifications) สําหรับงานโยธา 

โครงสร้าง และไฟฟ้าแสงสว่าง 
           (4) ข้อกําหนดเฉพาะ (Special Provisions)  
           (5) คํานําประกอบใบแจ้งปริมาณงานและราคา (Preamble to Bill of Quantities) 
           (7) เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม (Addendum) 
           (8) เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม 2 (Addendum 2) 
        - เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม 2 (Addendum 2) Book 1/2 
        - เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม 2 (Addendum 2) Book 2/2 
           (9) เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม 3 (Addendum 3) 
        - เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม 3 (Addendum 3) Book 1/2 
        - เอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติม 3 (Addendum 3) Book 2/2 
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              (10) รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายพระราม 3-
ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก (EIA Report)  

             - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางด่วนสายทางพิเศษ   
ศรีรัช–ดาวคะนอง 

              - รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางพิเศษสายพระราม 3–
ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
        - รายงานการขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 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) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
  (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารซองที่ ๑ 
  (๒) บัญชีเอกสารซองที่ ๒ 
  (3) บัญชีเอกสารซองที่ 3 
 ๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities) และแบบ
ใบแจ้งปริมาณงานราคา 
 1.9 ร่างบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการใช้พ้ืนที่ในเขตทางหลวงในการดําเนินการก่อสร้างโครงการ
ทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก 
 1.10 หนังสือข้อตกลงคุณธรรมที่ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงนาม 
    ..................ฯลฯ................... 
 ๒. คุณสมบตัขิองผู้ย่ืนข้อเสนอ  
     ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
   ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ 
ที่ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง   



- ๓ - 
 

  ๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
  ๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคานานาชาติ 
 ๒ .๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอื่นที่ เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กทพ .  
ณ วันประกาศประกวดราคานานาชาติ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคานานาชาติครั้งน้ี 
 ๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน  
 ๒.๑๐ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด  
 ๒.๑๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 ๒.๑๒ ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด 
 ๒.๑3 คณุสมบตัขิองผูย่ื้นขอ้เสนอเพิ่มเตมิ 

                   ๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องแสดงข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposals) โดยข้อเสนอ
ด้านเทคนิคดังกล่าวจะต้องผ่านการประเมินของ กทพ. ทุกหัวข้อก่อน กทพ. จึงจะพิจารณาข้อเสนอด้านราคา
ของผู้ย่ืนข้อเสนอต่อไป โดยข้อเสนอด้านเทคนิคมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
                     ๑.๑ สถานะทางการเงิน 
                     ๑.๒ ความสามารถด้านบุคลากร 
                     ๑.๓ แผนงานทั้งหมด 
                     ๑.๔ เทคนิคและวิธีการทํางาน 

                   ๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลท่ีต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องแนบหนังสือ
ยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานทั้งในประเทศและต่างประเทศมาพร้อมกับการย่ืน
ข้อเสนอครั้งน้ี หากปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังไม่ว่าจะก่อนหรือหลังทําสัญญาว่าหนังสือยืนยันตนเองดังกล่าว 
มีข้อความอันเป็นเท็จ กทพ. มีสิทธิที่จะตัดรายช่ือนิติบุคคลที่ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศรายน้ันออกจาก
การเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอหรือยกเลิกสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้วและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายอ่ืน 
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                    ๓ . ผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ เป็นนิติบุคคลที่ ต้ังขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศจะต้องแนบหนังสือ 
สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันในการปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยที่มีผลตามกฎหมายไทยมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอครั้งน้ี 
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                   ๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว 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  สัญญา โดยเป็นผลงานที่มีสัญญาจ้างโดยตรงกับหน่วยงานของราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กทพ. เช่ือถือ (กทพ. ไม่พิจารณาผลงานจากการช่วงสัญญา) ซึ่งผู้ย่ืนข้อเสนอ
ต้องมีสําเนาสัญญาก่อสร้างและหนังสือรับรองผลงานแสดงค่าก่อสร้างโครงการดังกล่าวมาแสดงต่อ กทพ. 
ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
                     ๕.๑ หากเป็นผลงานที่ดําเนินการภายนอกประเทศไทยหลักฐานเอกสารผลงานที่นํามา
เสนอจะต้องแปลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และต้องผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือ 
สถานกงสุลของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศน้ัน ๆ ทั้งน้ีต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ 
ว่าด้วยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยให้ใช้อัตราแลกเปลี่ยนในวันที่งานน้ันแล้วเสร็จ หรือวันที่ส่งมอบงาน
แล้วแต่กรณี สําหรับการคิดคํานวณมูลค่างานน้ัน ๆ 
                     ๕.๒ หนังสือรับรองผลงานข้างต้นต้องออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอํานาจของ
หน่วยงานท่ีว่าจ้าง และต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติ
ผลงานตามท่ีกําหนด 

                   6. กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า ผู้เข้าร่วมค้าจะหลักจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 5. 
ทั้งน้ีแต่ละนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าจะต้องมีประสบการณ์ทํางานสะพานท่ีใช้สายเคเบิลในการรับนํ้าหนัก 
(Cable Support) โดยสะพานที่ก่อสร้างมีความยาวช่วงกลางสะพาน (Mid Span Length) อย่างน้อย 200 
(สองร้อย) เมตร เช่น สะพานขึง สะพานแขวนหรือสะพานคานขึง เป็นอย่างน้อย 1 สัญญา ไม่จํากัดมูลค่างาน
อย่างน้อย 1 สัญญา โดยแนบสําเนาสัญญาแสดงประสบการณ์และหนังสือรับรองผลงานดังกล่าวมาแสดง 
ต่อ กทพ. 
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               ๗. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารใดธนาคารหน่ึงหรือ 
หลายธนาคารในประเทศไทย คิดเป็นวงเงินรวมไม่น้อยกว่า 8๐๐ ล้านบาท (แปดร้อยล้านบาทถ้วน) กรณีที่ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือรับรองการให้
สินเช่ือดังน้ี 

                 (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจการร่วมค้า
ดังกล่าวเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ  

                 (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือผู้เข้าร่วมค้า 
รายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ  

                 ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
                    ๘. กทพ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีไม่ปรากฏ
ช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันในบัญชีรายช่ือผู้รับเอกสารประกวดราคาในสัญญาน้ี ไม่ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอจะเป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอรายเดียวหรือกิจการร่วมค้า 
                     ๙. ผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีความประสงค์จะเสนอราคางานโยธา โครงสร้าง และไฟฟ้าแสงสว่าง 
มากกว่า ๑ สัญญา (สัญญาที่ ๑ – สัญญาที่ ๔) กทพ. มีหลักเกณฑ์การพิจารณาดังน้ี  
 ๙.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา มากกว่า ๑ สัญญา และมีคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามข้อ ๙.๒ และข้อ ๙.๓ กทพ. จะไม่รับพิจารณาเอกสารประกวดราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น 
ทุกสัญญา 
                     ๙.๒ เนื่องจาก กทพ. จะประกวดราคาโครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-
วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก โดยแบ่งเป็นสัญญางานโยธา โครงสร้าง และไฟฟ้าแสงสว่าง 
๔ สัญญา คุณสมบัติที่กําหนดไว้ในข้อ ๕. เป็นการกําหนดสําหรับกรณีย่ืนเอกสารประกวดราคาเพียงสัญญาเดียว 
หากผู้ย่ืนข้อเสนอมีความประสงค์จะย่ืนเอกสารประกวดราคามากกว่า ๑ สัญญา ผลงานตามข้อ ๕. โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีเป็นนิติบุคคลรายเดียวหรือผู้เข้าร่วมค้าหลักในกิจการร่วมค้าจะต้องมีค่างานก่อสร้างเฉพาะโครงสร้าง
รูปแบบคานคอนกรีตอัดแรงรูปกล่องสําเร็จรูปจากเดิมไม่น้อยกว่า ๑,6๐๐ ล้านบาท (หน่ึงพันหกร้อยล้านบาท) 
เพ่ิมสูงขึ้นตามตารางด้านล่างน้ี ทั้งน้ีคุณสมบัติด้านผลงานของนิติบุคคลในกลุ่มกิจการร่วมค้าจะยังคงเดิม 
 

ตารางแสดงคุณสมบัติมูลค่าผลงานค่าก่อสร้างของนิติบุคคลรายเดียวหรือผู้เข้าร่วมค้าหลักในกิจการร่วมค้า 
กรณีย่ืนเอกสารประกวดราคามากกว่า 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 
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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. เป็นการกําหนดวงเงินของหนังสือรับรองการให้
สินเช่ือจากธนาคารสําหรับการย่ืนเอกสารประกวดราคา ๑ สัญญา หากผู้ย่ืนข้อเสนอมีความประสงค์จะย่ืน
เอกสารประกวดราคามากกว่า ๑ สัญญาจะต้องมีหนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคารเป็นวงเงินสูงขึ้น 
ตามตารางด้านล่างน้ี ดังน้ี  
 

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) 
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- 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 . ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอมีบุคลากรเป็นบุคคลต่างด้าวและเม่ือได้รับสัญญาจ้าง 
จาก กทพ. จะต้องได้รับอนุญาตให้คนต่างด้าวดังกล่าวเข้ามาทํางานนี้ได้ในราชอาณาจักรไทย ตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการทํางานของคนต่างด้าวด้วย 
                    ๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณูปโภคในกรณีที่มีงานก่อสร้าง
ในพ้ืนที่เดียวกัน 
                  ๑๒. เน่ืองจากโครงการน้ีได้รับการคัดเลือกให้จัดทําข้อตกลงคุณธรรม ดังน้ัน ผู้ย่ืนข้อเสนอ
ทุกรายจะต้องลงนามในข้อตกลงคุณธรรม และย่ืนเป็นเอกสารประกอบการเสนอราคา หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใด 
ไม่ลงนามในข้อตกลงคุณธรรม กทพ. จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันโดยไม่มีการผ่อนผัน 
     ๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
  ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร้อมกับการเสนอราคา โดยเอกสาร 
ที่เป็นข้อเสนอ หนังสือติดต่อและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ต้องทําเป็นภาษาไทยทั้งหมด ยกเว้นเอกสารแสดง
คุณสมบัติ ตามท่ีระบุในข้อ 3.1 ของผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ซึ่งสามารถ 
ใช้เอกสารที่แปลเป็นภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ ที่ผ่านการรับรองเอกสารจากสถานทูตหรือสถานกงสุล
ของไทยที่มีอาณาเขตในประเทศน้ันๆ ได้ ทั้งน้ี ต้องปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วย 
การรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙  
   ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องจัดทําเอกสารข้อเสนอ บรรจุในซองหรือกล่อง โดยต่อไปจะเรียกว่า “ซอง”
แยกเป็น 3 ซอง ประกอบด้วย 
                 ๓.๑ ซองที่ ๑ ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                       (๑) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                            (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
                            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 
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                       (๒) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สําเนาถูกต้อง 
                       (๓) ในกรณีผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้าให้ย่ืนสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                       (๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
               (5) หนังสือยืนยันตนเองว่าไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ (กรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) 
           (6) หนังสือสละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันในการปฏิเสธไม่ขึ้นศาลไทยที่มีผลตามกฎหมายไทย 
(กรณีที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ) 
                       (7) สําเนาสัญญาก่อสร้าง และสําเนาหนังสือรับรองผลงานท่ีออกโดยหัวหน้าหน่วยงานหรือ
มีอํานาจของหน่วยงานท่ีว่าจ้างและต้องแสดงรายละเอียดของงานและมูลค่าผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียด
คุณสมบัติผลงาน กรณีที่ผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นกิจการร่วมค้า แต่ละนิติบุคคลในกิจการร่วมค้าจะต้องย่ืนสําเนา
สัญญาก่อสร้าง และสําเนาหนังสือรับรองผลงานให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงานด้วย 
                       (8) สําเนาหนังสือรับรองการให้สินเช่ือจากธนาคาร 
                       (9) หนังสือข้อตกลงคุณธรรมที่ผู้ย่ืนข้อเสนอลงนามแล้ว 
                       (๑0) ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนกระทําการแทนให้แนบหนังสือ 
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอํานาจและผู้รับมอบอํานาจ 
ทั้งน้ีหากผู้รับมอบอํานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่าน้ัน 
                       (11) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                       (12) บัญชีเอกสารซองที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคา                                            
                ๓.๒ ซองที่ ๒ ข้อเสนอทางด้านเทคนิค อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 
                       (1) สถานะทางการเงิน 
                       (2) ความสามารถด้านบุคลากร 
 (3) แผนงานทั้งหมด 
 (4) เทคนิคและวิธีการทํางาน 
                       (5) บัญชีเอกสารซองที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคา 
 3.3 ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา 
 (1) แบบใบเสนอราคา ตามข้อ 1.2 
 (2) บัญชีรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกําไรไว้ด้วย 
                       (3) บัญชีเอกสารซองที่ 3 ทั้งหมดที่ได้ย่ืนพร้อมกับการเสนอราคา 
 



- ๙ - 
 

           ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องจัดทําเอกสารข้อเสนอโดยจัดทําเอกสารตัวจริงหน่ึงชุด ประทับคําว่า 
“ต้นฉบับ” และเอกสารสําเนาอีก 7 (เจ็ด) ชุดประทับคําว่า “สําเนาฉบับที่....(ใส่เลขเรียงลําดับ)” ในกรณีที่
เน้ือความในเอกสารต้นฉบับไม่ตรงกับสําเนา จะยึดถือเน้ือหาของเอกสารต้นฉบับเป็นสําคัญ โดยต้นฉบับและ
สําเนาของเอกสารข้อเสนอ ให้พิมพ์หรือเขียนด้วยหมึกถาวรและผู้มีอํานาจ ทําการแทนนิติบุคคลของแต่ละ
บริษัทเป็นผู้ลงลายมือช่ือกํากับด้วย โดยต้องลงลายมือช่ือและประทับตราบริษัทบนทุกหน้าของเอกสารข้อเสนอ
รวมทั้งเอกสารท่ีมีการแก้ไข 
       เอกสารข้อเสนอ ต้องไม่มีการขีดลบขูดฆ่า หรือผิดตก เว้นแต่กรณีที่ต้องแก้ตามคําสั่งของ 
กทพ. หรือแก้ไขข้อผิดพลาด ซึ่งจะต้องให้ผู้มีอํานาจทําการแทนนิติบุคคลของแต่ละบริษัทลงช่ือกํากับทุกจุดที่มี
การแก้ไขเช่นน้ัน 
 ๔. การยื่นข้อเสนอ 
  ๔.๑ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอ และเสนอราคาตามที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
นานาชาติน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  
 ๔ .๒ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑ .๒ 
พร้อมจัดทําใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน 
 ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียว
โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่วย หรือราคาต่อรายการ ตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งน้ี 
ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว 
 ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปรับลดราคาต่อหน่วยตามที่ปรากฏในใบแจ้งปริมาณงานและราคา
โดยหักยอดรายการงานที่เป็น Provisional Sum ที่แสดงไว้ในราคากลางออกจากราคารวมส่วนเบื้องต้นที่เสนอ
แล้วนําส่วนที่เหลือเปรียบเทียบกับราคากลางหักยอดรายการที่เป็น Provisional Sum ออกเช่นกันเป็นอัตรา
ร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) จากนั้นนําอัตราร้อยละ (เปอร์เซ็นต์) ไปคูณกับราคากลางต่อหน่วยของงานแต่ละรายการ 
เมื่อได้ราคาต่อหน่วย (Unit cost) แต่ละรายการแล้ว ให้คํานวณราคากลางรวมของรายการนั้น ผลรวมของราคา 
ที่ได้ของงานทุกรายการถือเป็นราคารวมที่ผู้ชนะการประกวดราคาเสนอ ทั้งน้ีให้คิดค่าทศนิยม 2 ตําแหน่ง 
 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 365 วัน ต้ังแต่วันเสนอราคาโดยภายใน
กําหนดยืนราคา ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ๔.๓ ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 1,170 วัน  
นับต้ังแต่วันที่ระบุให้เริ่มงานในหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 

 ๔ .๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ ย่ืนข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ 
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคานานาชาติทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย่ืนข้อเสนอตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคานานาชาติ 
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 ๔.๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนเอกสารข้อเสนอตามที่กําหนดในข้อ ๓ ดังน้ี 
 (๑) ให้จ่าหน้า และระบุหน้าซอง ทุกซอง ดังน้ี 

 
  เรียน  ประธานกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

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

 
(๒) ระบุรายละเอียดที่หน้าซองแต่ละซองให้ชัดเจนว่าเป็นซองใด ดังน้ี 

 ซองที่ 1 ข้อเสนอด้านคุณสมบัติ 
   โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
   ด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 

 
 ซองที่ 2 ข้อเสนอด้านเทคนิค 
   โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
   ด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 

 
  ซองที่ 3 ข้อเสนอด้านราคา 
   โครงการทางพิเศษสายพระราม ๓-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
   ด้านตะวันตก สัญญาที่ 4 

   
นอกจากการจ่าหน้าซองตามข้างต้นแล้ว ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอลงชื่อและที่อยู่ของบริษัทตน 

บนซองให้ครบด้วย ทั้งน้ีเพ่ือให้ กทพ. สามารถส่งซองคืนเจ้าของได้โดยไม่ต้องเปิดซอง ในกรณีที่เอกสาร
ข้อเสนอนั้นถูกพิจารณาว่า “ล่าช้า” ตามข้อ ๔.๗ หรือเป็นเอกสารข้อเสนอที่ขาดคุณสมบัติ 

ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอมอบอํานาจให้บุคคลอ่ืนทําหน้าที่แทนในการย่ืนซองเอกสาร
ข้อเสนอ ผู้รับมอบอํานาจจะต้องแสดงหนังสือมอบอํานาจ พร้อมกับสําเนาถูกต้องของบัตรประชาชนของผู้มอบ
อํานาจและผู้รับมอบอํานาจด้วย 
 ๔.๖ กําหนดวัน/เวลา ย่ืนซองเอกสารข้อเสนอ 

 (๑)  กทพ. กําหนดเวลารับซองเอกสารข้อเสนอในวันที่ .......... เดือน.......................... 
พ.ศ. .................. เวลา  ๐9.0๐ น. ถึง ๑5.๓๐ น. ตามนาฬิกาของหน่วยงานท่ีรับข้อเสนอ (เทียบเวลาของ 
กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ) โดยมีคณะกรรมการ รับซองเอกสารข้อเสนอ ซึ่งแต่งต้ังโดย กทพ. เป็นผู้รับซอง
เอกสารข้อเสนอ โดยให้ย่ืนข้อเสนอที่ 

 
 ณ ห้องประชุม....................................... 
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  ๒๓๘๐  ถนนพหลโยธิน 
  แขวงเสนานิคม  เขตจตุจักร 
 กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐ 
  โทรศัพท ์๐ ๒๕๗๙ ๕๓๘๐-๙  โทรสาร ๐ ๒๕๖๑ ๒๙๘๔ 
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(๒) อย่างไรก็ดี กทพ. อาจพิจารณาขยายกําหนดย่ืนซองเอกสารข้อเสนอออกไปอีกได้ 
โดยการออกหนังสือแจ้ง ซึ่งในกรณีเช่นน้ีสิทธิและภาระผูกพันต่าง ๆ ของ กทพ. และผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
ซึ่งขึ้นอยู่กับกําหนดเวลาเดิมน้ันก็จะปรับขยายให้สอดคล้องกับกําหนดเวลาที่ต่อขยายออกไปตามน้ีด้วย 
 ๔.๗ กทพ. จะไม่รับซองเอกสารข้อเสนอที่ ย่ืนล่าช้าภายหลังกําหนดเวลาที่ระบุในข้อ ๔.๖ 
และจะส่งซองคืนให้กับผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่เปิดซอง 
 ๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ย่ืน
ข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนตามข้อ ๑.๖ (๑) หรือไม่ 
หากปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ  
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณา
ข้อเสนอ มีผู้ ย่ืนข้อเสนอรายใดกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) 
และคณะกรรมการฯ เช่ือว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมคณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันออกจากการเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ และ กทพ. จะพิจารณาลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอ
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ กทพ. จะพิจารณาเห็นว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
และได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ กทพ. 
 ๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังน้ี 
  (๑) ปฏิบัติตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคานานาชาติ 
  (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืน ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
        (๓) ผู้ย่ืนข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 

  ๕. หลักประกันการเสนอราคา 

 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคา โดยใช้หลักประกัน 
อย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี จํานวน 397,235,100.- บาท (สามร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันหน่ึง
ร้อยบาทถ้วน) 
 5.1 เงินสด 
 ๕.2 เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ย่ืนข้อเสนอ หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ  
 ๕.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 ๕.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 ๕.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารที่ กทพ.กําหนด 
  กรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอในหนังสือค้ําประกัน ดังน้ี 
  (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุช่ือกิจการร่วมค้าดังกล่าว 
เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
  (๒) กรณีที่ กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุ ช่ือผู้ เข้าร่วมค้า 
รายที่สัญญาร่วมค้ากําหนดให้เป็นผู้เข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอ 
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  ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า 
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
   หลักประกันการเสนอราคาตามข้อน้ี กทพ. จะคืนให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือผู้ค้ําประกันภายใน 
๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ กทพ. ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว 
เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ย่ืนข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
  การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย 
 ๖. หลักเกณฑ์และสทิธิในการพิจารณา 
  ๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคานานาชาติครั้งน้ี กทพ.จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ์ราคาโดยผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน 
 ๖.2 หากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือย่ืนหลักฐานการย่ืนข้อเสนอ 
ไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือย่ืนข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน เว้นแต่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดเสนอเอกสาร 
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง 
ไปจากเง่ือนไขที่ กทพ. กําหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคานานาชาติ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและ
ความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 
 ๖.3 กทพ. สงวนสิทธ์ิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปน้ี 
  (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคานานาชาติ 
ของ กทพ. 
  (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคานานาชาติ 
ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
 ๖.4 ในการตัดสินการประกวดราคานานาชาติหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการพิจารณา 
ผลการประกวดราคาหรือ กทพ. มีสิทธิให้ผู้ย่ืนข้อเสนอช้ีแจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ กทพ. มีสิทธิที่จะไม่รับ
ข้อเสนอไม่รับราคา หรือไม่ทําสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 

 ๖.5 กทพ. ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหน่ึงราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ 
และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก 
การประกวดราคานานาชาติโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ กทพ. เป็นเด็ดขาด ผู้ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมท้ัง กทพ. จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคานานาชาติและลงโทษผู้ย่ืนข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่า 
จะเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าย่ืนข้อเสนอกระทําการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น  

  ในกรณีที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคานานาชาติได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคานานาชาติหรือ กทพ.
จะให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เช่ือได้ว่าผู้ย่ืนข้อเสนอสามารถดําเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคานานาชาติให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําช้ีแจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กทพ. มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น ทั้งน้ี ผู้ย่ืนข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ 
จาก กทพ. 
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 ๖.6 ก่อนลงนามในสัญญา กทพ. อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคานานาชาติ หากปรากฏว่า
มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอ
รายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
 ๗. การทําสัญญาจ้างก่อสร้าง 
 ผู้ชนะการประกวดราคานานาชาติจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับ กทพ. ภายใน...10….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ....7.5.... ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคานานาชาติให้ กทพ. ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี  
 ๗.๑ เงินสด 
 ๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์น้ัน
ชําระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ  
  ๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด  
ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ําประกันตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
  ๗.๔ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 
ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ 
ค้ําประกันของธนาคารที่ กทพ. กําหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
  ๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
    หลักประกันน้ีจะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวด
ราคานานาชาติ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
 ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  
  (สําหรับการจ้างที่เป็นราคาต่อหน่วย) 
                  กทพ.จะจ่ายค่าจ้างต่อหน่วยของงานแต่ละรายการที่ได้ทําสําเร็จจริงตามราคาต่อหน่วยที่กําหนด
ไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีต่อไปน้ี 

 (๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หน่ึงร้อยย่ีสิบห้า) แต่ไม่เกินร้อยละ 
๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตรา
ร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา  
 (๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หน่ึงร้อยห้าสิบ) ของปริมาณงาน
ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคา 
ต่อหน่วยตามสัญญา 
 (๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงานที่กําหนดไว้ 
ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญา และจะจ่ายเพ่ิมชดเชย 
เป็นค่า overhead และ mobilization สําหรับงานรายการน้ันในอัตราร้อยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลต่าง
ระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณด้วยราคา
ต่อหน่วยตามสัญญา ทั้งน้ี การจ่ายเงินเพ่ิมชดเชยเป็นค่า Overhead และ Mobilization ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่าย
ให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา 
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 (๔) กทพ. จะจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกล่าวข้างต้น ในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน 
หรือก่อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน ตามที่ กทพ.จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เว้นแต่กรณีที่ กทพ.พิจารณา
เห็นว่าปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกล่าว มิได้มีส่วนเก่ียวข้องกับงานอ่ืนที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มี
ผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดังกล่าว ทั้งน้ี กทพ. อาจจ่ายเงินที่เพ่ิมขึ้นให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่างานงวดน้ันๆ และการพิจารณาว่างานใดอยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่เป็นดุลพินิจ 
โดยเด็ดขาดของ กทพ. 
 กทพ.จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเน้ืองานที่ทําเสร็จจริง เมื่อ กทพ. หรือ
เจ้าหน้าที่ของกทพ. ได้ทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแล้ว และปรากฏว่าเป็นที่พอใจตรงตามข้อกําหนด 
แห่งสัญญาทุกประการ กทพ. จะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานน้ันให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง 
  การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญญาได้แล้วเสร็จทุกประการ 
 ๙. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคานานาชาติน้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
จะกําหนด ดังน้ี 
 ๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนํางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทําอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก 
กทพ.จะกําหนดค่าปรับสําหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจํานวนร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน 
 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 นับถัดจากวันที่ได้รบัแจ้งความชํารุดบกพร่อง 

 ๑๑. การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ผู้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้า ในอัตราไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาค่าจ้าง
ทั้งหมด แต่ทั้งน้ีจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้า เป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันหรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๔ (๓) ให้แก่ กทพ. ก่อนการรับเงินล่วงหน้า
น้ัน 

 ๑๒. การหักเงินประกันผลงาน 
 ในการจ่ายเงินแต่ละงวด กทพ. จะหักเงินจํานวนร้อยละ 15 (สิบห้า) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวด
น้ันเพ่ือเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะต้องถูกหักไว้ทั้งสิ้นไม่ตํ่ากว่า 6 งวด ของค่าจ้าง
ทั้งหมดผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผู้รับจ้างจะต้องนําหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือ
หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ ๑.๔ (๔) มาวางไว้ต่อ 
กทพ.เพ่ือเป็นหลักประกันแทน 
 กทพ. จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ผู้รับจ้าง
พร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย  
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๑๓. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
 ๑๓.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างคร้ังน้ี ได้มาจากเงินงบประมาณ จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวม

โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF)/ เงินกู้จาก.........................../ 
เงินช่วยเหลือจาก……………………………. 

 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ กทพ. ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ
จากการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund: TFF)/
เงินกู้จาก...........…………………./ เงินช่วยเหลือจาก……………………….แล้วเท่าน้ัน 
 ๑๓.๒ เมื่อ กทพ. ได้คัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการประกวด
ราคานานาชาติแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และ 
ของน้ันต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
การพาณิชยนาวี ดังน้ี 
 (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
 (๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออ่ืน 
ที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นน้ันก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
 (๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย 
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
 ๑๓.๓ ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่ง กทพ.ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่กําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗  กทพ. จะริบหลักประกันการย่ืนข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ 
ค้ําประกันการย่ืนข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณา 
ให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 ๑๓.๔ กทพ. สงวนสิทธ์ิที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือข้อกําหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)  
 ๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคานานาชาติน้ี มีความขัดหรือแย้งกันผู้ย่ืน
ข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ กทพ. คําวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ย่ืนข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
 ๑๓.๖ กทพ. อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปน้ีได้ โดยที่ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จาก กทพ.ไม่ได้  
  (๑) กทพ. ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอ 
ที่จะทําการจัดจ้างคร้ังน้ีต่อไป 
  (๒) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคานานาชาติหรือ 
ที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการ
ทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 



- ๑๖ - 
 

  (๓) การทําการจัดจ้างครั้งน้ีต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กทพ. หรือกระทบ 
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
  (๔) กรณีอ่ืนในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

     ๑๔. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
           การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนํามาใช้ในกรณีที่ 

ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดยวิธีการต่อไปน้ี 
           ตาม เง่ือน ไข  หลั ก เกณ ฑ์  สู ต รและ วิ ธีคํ าน วณ ที่ ใ ช้ กั บ สัญ ญ าแบบป รับ 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 . ได ้ค ัดเล ือกผู ้ยื ่นข ้อเสนอรายใดให ้เป ็นผู ้ร ับจ ้างและได ้ตกลงจ ้างก ่อสร้าง 

ตามประกาศนี้แล้ว ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและ 
ใช้ผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ 
ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละ สาขาช่างแต่จะต้องมีจํานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง 
ดังต่อไปน้ี 

           ๑๕.๑ ช่างเช่ือมโลหะ 
           ๑๕.๒ ช่างไฟฟ้า 
           ๑๕.๓ ช่างไม้ 
           ๑๕.๔ ช่างปูน 
           ๑๕.๕ ช่างประปา 
           ๑๕.๖ ช่างเขียนแบบ AUTOCAD 
     ๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
           ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กําหนดไว้โดยเคร่งครัด 
     ๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
           กทพ. สามารถนําผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก

ให้เป็นผู้รับจ้างเพ่ือนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
           ทั้งน้ี หากผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ

หรือทําสัญญากับ กทพ. ไว้ช่ัวคราว 
 
 
 
       การทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
                  มกราคม ๒๕๖๒ 


