เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ รฟ.ยธ.1023/6/พ.34/2562
งานกอสรางสะพานและชองน้ําที่จําเปน
เพื่อบูรณาการแผนการดําเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ําในทางรถไฟสายตาง ๆ
ระหวางสถานีบานตูล – ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แหง
ตามประกาศ การรถไฟแหงประเทศไทย
ลงวันที่ 4 เมษายน 2562
การรถไฟแหง ประเทศไทย ซึ่ง ตอ ไปนี้เ รียกวา "การรถไฟฯ" มีความประสงคจ ะประกวดราคาจาง
งานกอสรางสะพานและชองน้ําที่จําเปนเพื่อบูรณาการแผนการดําเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ําในทางรถไฟสายตาง ๆ
ระหวางสถานีบานตูล – ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แหง โดยเปนงานจางผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็กและ
ชุบกัลวาไนซขนาดชวง 91.67 เมตร (ที.ที.) จํานวน 1 ชวง, กอสรางตะมอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับสะพานเหล็ก
และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1 x 91.67 เมตร (ที.ที.) จํานวน 1 แหง ที่สามารถรับน้ําหนักกดเพลามาตรฐาน
U.20 ที่ กม.799/5 – 6 ระหวางสถานีบานตูล กับ สถานีชะอวด ในทางสายใต ตําบลชะอวด อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช ตอนนายตรวจทางเขาชุมทอง แขวงบํารุงทางเขาชุมทอง กองบํารุงทางเขตหาดใหญ ศูนยบํารุงทางภาคใต
ฝายการชางโยธา ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(3) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(4) หลักประกันผลงาน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผูที่มีผลประโยชนรวมกัน
(๒) การขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(๑) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคํานวณราคากลางงานกอสรางตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
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๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหน วยงานของรัฐในระบบเครือ ขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกการรถไฟฯ
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม ใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.10 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา..........................................................
ไวกับ กรมบัญชีก ลาง (กรณี คณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอ สรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง)
2.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางตามผลงานตรงหรือผลงานเทียบเคียงกับงานที่
ประกวดราคาจางนี้ ดังนี้
ผลงานตรง กับงานทีป่ ระกวดราคาครั้งนี้ ไดแก
ผลงานกอสรางสะพานรถไฟ หมายถึงสะพานเหล็ก, สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก, สะพานคอนกรีต
อัดแรงและสะพาน COMPOSITE ที่มีมูลคาผลงานการกอสรางสะพานรถไฟในสัญญาเดียว รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
ไมนอยกวา 17,678,500.00 บาท (เงินสิบเจ็ดลานหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) หากไมใชผลงานของ
การรถไฟแหงประเทศไทย ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอการ มีอดีตพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทยสายปฏิบัติการ
ในสังกัดฝายการชางโยธา ระดับเทียบไดไมต่ํากวาสารวัตรเปน ผูควบคุมงาน หรือ
ผลงานเทียบเคียง กับงานที่ประกวดราคาครั้งนี้ ไดแก
ผลงานกอสรางสะพานรถยนต หมายถึงสะพานเหล็ก, สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก, สะพานคอนกรีต
อัดแรงและสะพาน COMPOSITE ที่มีมูลคาผลงานการกอสรางสะพานรถยนตในสัญญาเดียว รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
ไมนอยกวา 17,678,500.00 บาท (เงินสิบเจ็ดลานหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) ผูยื่นขอเสนอจะตอง
เสนอการมีอดีตพนักงานของการรถไฟแหงประเทศไทยสายปฏิบัติการ ในสังกัดฝายการชางโยธา ระดับเทียบไดไมต่ํา
กวาสารวัตรเปนผูควบคุมงาน
โดยทั้งผูยื่นขอเสนอที่มีผลงานตรงกับงานที่ประกวดราคาครั้งนี้ และที่มีผ ลงานเทียบเคียงกับ งานที่
ประกวดราคาครั้งนี้ จะตองเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับการรถไฟฯ สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่การรถไฟฯ เชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจ การรวมคาจะตองมีคุณสมบั ติ
ครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการรวมคา” สวน
คุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงาน
กอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
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(2) กรณี ที่ กิ จ การ ร วม ค าไม ได จด ทะเ บี ยน เป น นิ ติ บุ คค ลให ม นิ ติ บุ ค คลแ ต ล ะ
นิติบุคคลที่เขารวมค าทุ กรายจะต องมี คุณสมบั ติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต
ในกรณี ที่ กิ จ การร ว มค า ได มี ข อ ตกลงระหว างผู เ ขา ร ว มค า เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรกํ าหนดให ผู เ ข า ร วมค า รายใด
รายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสราง
ของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
2.12 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริ ษัท จํากัดหรือ บริษัท มหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนัง สือ รับ รองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจดั การ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณี ผู ยื่นขอ เสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือ คณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ
(๔.๑) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(๔.๒) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้ง นี้ เมื่ อ ผู ยื่นขอ เสนอดําเนินการแนบไฟลเ อกสารตามบัญ ชีเ อกสารสวนที่ ๑
ครบถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗
(๑) ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
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๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผู ยื่ น ข อ เสนอมอบอํ า นาจให บุ ค คลอื่ น กระทํ า การแทนให แ นบหนั ง สื อ
มอบอํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้
หากผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๔) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(5) สําเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา..................................................................
ไวกับกรมบัญชีกลาง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไดประกาศกําหนดใหงานกอสราง
สาขานั้นตองขึ้นทะเบียนผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง)
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน ถูกตอง
แลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ใหโดยผูยื่น
ขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑
ผู ยื่นข อ เสนอต อ งยื่นขอ เสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดว ย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผู ยื่นขอ เสนอจะต องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 180 วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอ สรางแลวเสร็จไมเกิน 36๐ วัน
นับถัดจากวันรับมอบสถานที่
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจ างอิเ ล็กทรอนิก สทั้ง หมดเสียก อนที่ จะตกลงยื่ นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผู ยื่นข อเสนอจะตอ งยื่นขอ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อ จัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ระหวางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑ
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เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ

เสนอราคาใด ๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอ เสนอตอ งจั ดทําเอกสารสําหรับ ใชในการเสนอราคาในรู ปแบบไฟลเ อกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน
ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกการรถไฟฯ ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิก สจ ะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และการรถไฟฯ จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน เวนแต การรถไฟฯ จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวและได
ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของการรถไฟฯ
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่ เสนอจะตอ งเปนราคาที่ร วมภาษีมูล คาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา (ใชสําหรับกรณีที่มีวงเงินงบประมาณการจางกอสรางเกินกวา
5,000,000 บาท)
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ ดว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส โดยใชห ลัก ประกัน อยา งหนึ่ง อยางใดดัง ตอ ไปนี้ จํา นวน 4,750,000.00 บาท
(เงินสี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)
5.1 เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือ ดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
5.2 ห นั ง สื อ ค้ํ า ปร ะกั นอิ เล็ กท รอ นิ ก ส ข อ งธนา คา รภาย ใน ปร ะเ ทศ ตา มแ บบ ที่
คณะกรรมการนโยบายกําหนด
5.3 พันธบัตรรัฐบาลไทย
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบ
กิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ํ า ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห ง ประเทศไทย
ตามรายชื่ อ บริษั ท เงิ นทุ นที่ ธนาคารแห ง ประเทศไทยแจง เวี ย นใหท ราบ โดยอนุ โ ลมให ใช ต ามตัว อย า งหนัง สื อ
ค้ําประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
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กรณี ที่ผู ยื่นข อเสนอนําเช็ คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร
ดังกล าวมาให ก ารรถไฟฯ ตรวจสอบความถูกต องในวั นที่ 21 พฤษภาคม 2562 ระหวา งเวลา 08.30 น. ถึ ง
16.30 น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอยื่นขอเสนอในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ประสงคจะใชหนังสือค้ําประกัน
อิเล็ กทรอนิ กสของธนาคารในประเทศเป นหลั กประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือค้ําประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจการรวมคาดังกลาวเปน
ผูยื่นขอเสนอ
(2) กรณีที่ กิ จการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่
สัญญารวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ “กิ จการรวมค าที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิ จการร วมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้การรถไฟฯ จะคืนใหผูยื่นขอเสนอ หรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕
วัน นับถัดจากวันที่การรถไฟฯ ไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่น
ขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจ ารณาผลการยื่ นข อ เสนอประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ครั้ ง นี้ การรถไฟฯจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ การรถไฟฯ จะพิจารณา
จาก ราคารวม
๖.๓ หากผู ยื่ นข อ เสนอรายใดมีคุ ณสมบั ติไ มถู ก ต อ งตามข อ ๒ หรื อ ยื่ นหลัก ฐานการยื่ น
ขอเสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่การรถไฟฯกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใชสาระสําคัญและ
ความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ การรถไฟฯสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑)
ไม ป รากฏชื่ อ ผู ยื่ น ข อ เสนอรายนั้ น ในบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู รั บ เอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของการรถไฟฯ
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส

7
(๓)
เสนอรายละเอี ย ดแตกต า งไปจากเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสิน การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห รื อ ในการทํ าสั ญ ญา คณะกรรมการ
พิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเ ล็ กทรอนิก ส หรือ การรถไฟฯ มีสิทธิใหผูยื่นขอ เสนอชี้แจงขอเท็จจริง เพิ่ม เติม ได
การรถไฟฯมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ การรถไฟฯทรงไวซึ่งสิทธิที่ จะไมรับราคาต่ํ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของทางราชการ
เปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของการรถไฟฯเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ
มิได รวมทั้ง การรถไฟฯจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวา
จะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณี ที่ ผู ยื่ นข อ เสนอรายที่เ สนอราคาต่ํา สุด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได ว าไม อ าจ
ดําเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หรือการรถไฟฯ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิกส ให เสร็จ สมบูร ณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับ ฟง ได การรถไฟฯมีสิท ธิที่จะไมรับ
ขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหาย
ใดๆ จากการรถไฟฯ
6.7 กอนลงนามในสัญญาการรถไฟฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
หากปรากฎวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชน
รวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกันกับผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ ๑.๓
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับการรถไฟฯ ภายใน ๑0 (สิบ) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงเปนลายลักษณอักษร และ
จะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ (หา) ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ให
การรถไฟฯยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือค้ําประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนัง สือ ค้ําประกันของบริษัท เงินทุน หรือบริษัท เงินทุนหลัก ทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
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หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
การรถไฟฯจะจ ายค าจ างซึ่งไดร วมภาษีมูลคาเพิ่ม ตลอดจนภาษีอ ากรอื่น ๆ และคาใชจาย
ทั้งปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑ และกําหนดการจายเงินเปน จํานวน 20 งวด ดังนี้
การรถไฟฯ จะจายเงินคาจาง โดยแบงออกเปน 20 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 5 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 10 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 15 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 20 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 5 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 25 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 6 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 30 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 7 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 35 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 8 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 40 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 9 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 45 ของ
ผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 10 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 50
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 11 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 55
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 12 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 60
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 13 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 65
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 14 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 70
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 15 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 75
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 16 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 80
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 17 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 85
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดที่ 18 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 90
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
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งวดที่ 19 เป นจํ านวนเงิ นในอัตรารอยละ 5 ของคาจาง เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 95
ของผลงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จภายใน 360 วัน
งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 5 ของคาจางทั้งหมด เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ระยะเวลาดําเนินการใหงานแลวเสร็จภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับมอบสถานที่
การจายเงินคาจางหามมิใหผูรับจางมอบอํานาจใหรับเงิน หรือโอนสิทธิการรับเงินใหกับผูอื่น
เวนแตจะไดรับอนุญาตจากการรถไฟฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ ๒.๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๕
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับ ตามสัญ ญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเ ล็กทรอนิกสนี้ หรือขอ ตกลงจางเป น
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจาก
การรถไฟฯ จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ 9.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทํ าสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในข อ ๑.๓ หรื อ
ขอตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไมนอ ยกว า ๒ ป นั บถัดจากวันที่ การรถไฟฯได รับมอบงาน โดยตองรีบจั ดการซอมแซมแกไขให ใชก ารไดดีดังเดิม
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ไมมี
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ไมมี
๑๓. ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้การรถไฟแหงประเทศไทย ไดมาจากเงินงบประมาณแผนดิน
ประจําป พ.ศ.2562 ของงานกอสรางสะพานและชองน้ําที่จําเปน เพื่อบูรณาการแผนการดําเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ํา
ในทางรถไฟสายตาง ๆ ระหวางสถานีบานตูล – ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แหง โดยเปนงานจางผลิตหรือจัดหา
สะพานเหล็กและชุบกัลวาไนซขนาดชวง 91.67 เมตร (ที.ที.) จํานวน 1 ชวง, กอสรางตะมอคอนกรีตเสริมเหล็กสําหรับ
สะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1 x 91.67 เมตร (ที.ที.) จํานวน 1 แหง ที่สามารถรับน้ําหนัก
กดเพลามาตรฐาน U.20 ที่ กม.799/5 – 6 ระหวางสถานีบานตูล กับสถานีชะอวด ในทางสายใต ตําบลชะอวด อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตอนนายตรวจทางเขาชุมทอง แขวงบํารุงทางเขาชุมทอง กองบํารุงทางเขตหาดใหญ
ศูนยบํารุงทางภาคใต ฝายการชางโยธา วงเงินงบประมาณ 95,000,000.00 บาท (เงินเกาสิบหาลานบาทถวน)
การลงนามในสัญญาจะ กระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินประจํางวด รายการที่ไดรับการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําป 2562 จากสํานักงบประมาณแลวเทานั้น ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการการรถไฟฯ
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก สหากไมไดรับเงินงบประมาณรายจาย
ประจําป 2562 ผูยื่นขอเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
ราคากลางของงานในการประกวดราคาราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ เปนเงินทั้ง สิ้น
70,714,000.00 บาท (เงินเจ็ดสิบลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถวน)
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๑๓.๒ เมื่อการรถไฟฯ ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจาง และไดตกลงจางตาม
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิง่ ของมาเพื่องานจางดังกลาวเขา
มาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยการสงเสริมการพาณิชนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ ตอกรมเจาทาภายใน ๗ วัน
นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสัง่ หรือซื้อขายของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จั ดการใหสิ่ งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือ ที่มีสิทธิเชนเดียวกับ เรือไทย
จากตางประเทศมายัง ประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญ าตจากกรมเจาทาใหบรรทุก สิ่ง ของนั้ น โดยเรื ออื่ นที่มิใช
เรือไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ ไม ป ฏิ บัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู รับ จางจะตอ งรับ ผิด ตามกฎหมายวาดว ย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
13.3 ผูยื่นขอเสนอซึ่งการรถไฟฯไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือ
ภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ การรถไฟฯจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือ
ค้ําประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
13.4 การรถไฟฯสงวนสิท ธิ์ที่จ ะแกไขเพิ่ม เติม เงื่อ นไข หรือขอกําหนดในแบบสัญ ญาหรือ
ขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
13.5 ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกันผู
ยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของการรถไฟฯ คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอเสนอไมมีสิทธิ
เรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
13.6 การรถไฟฯ อาจประกาศยกเลิ กการจัดจางในกรณีตอไปนี้ ได โดยที่ ผูยื่นข อเสนอจะ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ จากการรถไฟฯ ไมได
(1) การรถไฟฯ ไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับจัดสรรแตไมเพียง
พอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(2) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(3) การทําการจัดจ างครั้ ง นี้ ตอ ไปอาจก อ ให เ กิ ดความเสี ยหายแก ก ารรถไฟฯ หรื อ
กระทบตอประโยชนสาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่ง
ออกตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุไวในขอ ๑.5 จะนํามาใชในกรณีที่คา
งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่การรถไฟฯไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ ๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่ อ การรถไฟฯได คัดเลื อ กผูยื่นขอ เสนอรายใดใหเ ปนผูรับ จางและไดตกลงจางกอ สรางตาม
ประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูยื่นขอเสนอจะตองมีและใชผูผานการ
ทดสอบ มาตรฐานฝมือชางหรือผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางจาก จากคณะกรรมการกําหนดมาตรฐาน และ
ทดสอบฝมือแรงงานหรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผูมีวุฒิบัตรระดับ
ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอย
ละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑5.๑ ปวช.สาขาชางกอสราง
๑5.๒ วิศวกรโยธา ระดับสามัญวิศวกร (สย.)
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
การรถไฟฯ สามารถนําผลการปฏิบัติง านแลวเสร็จ ตามสัญ ญาของผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอ
หรือทําสัญญากับการรถไฟฯ ไวชั่วคราว
การรถไฟแหงประเทศไทย
วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. ๒๕๖2

