เอกสารประกวดราคาจางกอสรางดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
เลขที่ กส.๑๓/ปก./๒๕๖๒
การจางกอสรางโครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะ
ที่ ๑ ชวงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ ๔-๗ งานโยธาสําหรับ ชวงสระบุรี - แกงคอย
ตามประกาศ การรถไฟแหงประเทศไทย
ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒
การรถไฟแหงประเทศไทย ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "การรถไฟแหงประเทศไทย" มีความประสงคจะ ประกวด
ราคาจางกอสราง โครงการความรวมมือระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแหงสาธารณรัฐประชาชน
จีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ชวงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ ๑ ชวง
กรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ ๔-๗ งานโยธาสําหรับ ชวงสระบุรี - แกงคอย ณ สระบุรี - แกงคอย ระยะ
ทาง ๑๒.๙๙ กิโลเมตร ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
๑. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
๑.๑ แบบรูปและรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กําหนดไวในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๑.๓ สัญญาจางกอสราง
๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน
(๑) หลักประกันการเสนอราคา
(๒) หลักประกันสัญญา
(๓) หลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนา
(๔) 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)
๑.๙ เเบบตรวจสอบขอมูลของผูประกอบการที่จะเขารวมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงิน
จัดซื้อจัดจางตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทขึ้นไป
๑.๑๐ เเบบขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความรวมมือปองกันและตอตานการทุจริตใน

การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ(สําหรับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องคการมหาชน/หนวยงานของรัฐและภาคเอกชน)
๑.๑๑ รางขอตกลงคุณธรรม
๑.๑๒ ขอตกลงคุณธรรม
๑.๑๓ C๔-๗_เลม ๑ก คําแนะนําสําหรับผูเขาประกวดราคา
๑.๑๔ C๔-๗_เลม ๑ข เงื่อนไขของสัญญา
๑.๑๕ C๔-๗_เลม ๒ ขอมูลดานราคา
๑.๑๖ C๔-๗_BOOK ๑ OF ๑๑_Track Alignment
๑.๑๗ C๔-๗_BOOK ๒ OF ๑๑_SARABURI
๑.๑๘ C๔-๗_BOOK ๓ OF ๑๑_LOCATION OF BOREHOLE AND SOIL PROFILE
๑.๑๙ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-A(๑-๑๔๕)
๑.๒๐ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-A(๑๔๖-๒๙๐)
๑.๒๑ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-B(๑-๑๘๕)
๑.๒๒ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-B(๑๘๖-๓๗๕)
๑.๒๓ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-C(๑-๒๐๐)
๑.๒๔ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-C(๒๐๑-๔๐๐)
๑.๒๕ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-D
๑.๒๖ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-E(๑-๑๔๙)
๑.๒๗ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-E(๑๕๐-๒๖๗)
๑.๒๘ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-F
๑.๒๙ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-G
๑.๓๐ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-H
๑.๓๑ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-I(๑-๑๗๑)
๑.๓๒ C๔-๗_BOOK ๔ OF ๑๑_BRIDGE-๔-I(๑๗๒-๓๔๕)
๑.๓๓ C๔-๗_BOOK ๕ OF ๑๑_SUBGRADE
๑.๓๔ C๔-๗_BOOK ๖A of ๑๑_AR_Tender_Page ๑ - ๑๐๐
๑.๓๕ C๔-๗_BOOK ๖A of ๑๑_AR_Tender_Page ๑๐๑ - ๑๔๐
๑.๓๖ C๔-๗_BOOK ๖A of ๑๑_AR_Tender_Page ๑๔๑ - ๑๕๐
๑.๓๗ C๔-๗_BOOK ๖A of ๑๑_AR_Tender_Page ๑๕๑ - ๒๐๐
๑.๓๘ C๔-๗_BOOK ๖A of ๑๑_AR_Tender_Page ๒๐๑ - ๓๐๐
๑.๓๙ C๔-๗_BOOK ๖A of ๑๑_AR_Tender_Page ๓๐๑ - ๔๑๕
๑.๔๐ C๔-๗_BOOK ๖B of ๑๑_ST_Tender(๐๐๑-๑๘๐)
๑.๔๑ C๔-๗_BOOK ๖B of ๑๑_ST_Tender(๑๘๑-๔๒๘)
๑.๔๒ C๔-๗_BOOK ๗A-๑ of ๑๑_EP_Tender_part๑(๐๐๑-๑๓๗)
๑.๔๓ C๔-๗_BOOK ๗A-๑ of ๑๑_EP_Tender_part๑(๑๓๘-๒๗๔)
๑.๔๔ C๔-๗_BOOK ๗A-๒ of ๑๑_EP_Tender_part๒
๑.๔๕ C๔-๗_BOOK ๗B of ๑๑_ME_Tender

๑.๔๖
๑.๔๗
๑.๔๘
๑.๔๙
๑.๕๐
๑.๕๑
๑.๕๒
๑.๕๓
๑.๕๔
๑.๕๕
๑.๕๖

C๔-๗_BOOK ๘ OF ๑๑_NOISE BARRIER
C๔-๗_BOOK ๙ OF ๑๑_OCS
C๔-๗_BOOK ๑๐ OF ๑๑_INTEGRATED EARTHING SYSTEM
C๔-๗_BOOK ๑๑ OF ๑๑-RIGHT-OF-WAY
C๔-๗_Volume IV_Technical Speciﬁcation_BOOK ๑ OF ๔
C๔-๗_Volume IV_Technical Speciﬁcation_BOOK ๒ OF ๔
C๔-๗_Volume IV_Technical Speciﬁcation_BOOK ๓ OF ๔
C๔-๗_Volume IV_Technical Speciﬁcation_BOOK ๔ OF ๔
C๔-๗_Volume V_ Addendum Drawings-PART๑
C๔-๗_Volume V_ Addendum Drawings-PART๒
C๔-๗_Volume VI Addendum Technical Speciﬁcation
.................................ฯลฯ.................................
๒. คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๒.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๒.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผู
จัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก การรถไฟ
แหงประเทศไทย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๒.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๒.๑๐ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง
ในวงเงินไมนอยกวา ๑,๐๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญา
โดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนทีก่ ารรถไฟแหงประเทศไทยเชื่อถือ
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม "กิจการ

รวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
แสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่
เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักราย
เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๒.๑๑ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๒.๑๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองมีนโยบายและแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
๒.๑๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองลงนามในขอตกลงคุณธรรม
๒.๑๔ ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติครบถวนถูกตอง และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
(๑) ผูยื่นขอเสนอที่เปนนิติบุคคลรายเดียว ตองเปนนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนตาม
กฎหมายไทย
(๒) ผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
ก) กรณีกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม สมาชิกทุกรายที่รวมตัว
กันเปนกิจการรวมคานั้นตองเปนนิติบุคคล และตองมีสัดสวนนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกวาหนึ่งราย รวมกันใน
การลงทุนหรือรวมงานมากกวารอยละ ๕๐ (๕๐%) ของมูลคางานทั้งหมดของสัญญา และสัดสวนนี้จะตองมากกวารอย
ละ ๕๐ (๕๐%) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยในวันยื่นเอกสารประกวดราคา จะตองยื่นเอกสารขอตกลงสําหรับการ
รวมกันเปนกิจการรวมคา ซึ่งตองชี้ชัดถึงสัดสวนของการลงทุน หรือรวมงานของแตละนิติบุคคลในกลุม และตองระบุ
ขอความไวดวยวาสมาชิกทุกรายของกิจการรวมคายินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบรวมกันและแทนกันในหนาที่
ความรับผิดชอบและหนี้ทั้งปวงตอการรถไฟแหงประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally
responsible for all cases) มิฉะนั้นแลวการรถไฟแหงประเทศไทยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะ
เสนอราคารายนั้น
สมาชิกกิจการรวมคาทุกรายตองมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง โดยตองมี
ผลงานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ก-๑) ผลงานกอสรางทางรถไฟ(ก) ที่มีมูลคากอสรางในสัญญาเดียวไมนอยกวา
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หารอยลานบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
ก-๒) ผลงานกอสรางงานโยธา(ข) ที่มีมูลคากอสรางในสัญญาเดียวไมนอยกวา
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หารอยลานบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
โดยผลงานกอสรางทางรถไฟ(ก) หมายถึง ผลงานกอสรางโครงสรางทางรถไฟและ
ติดตั้งระบบรางรถไฟ หรือ ผลงานกอสรางโครงสรางทางรถไฟฟาและติดตั้งระบบรางรถไฟฟา หรือผลงานปรับปรุงทาง
รถไฟ (Track Rehabilitation) หรือ ผลงานเสริมความมั่นคงโครงสรางทาง (Track Strengthening) หรือ ผลงาน
ปรับปรุงทางรถไฟที่ไมปลอดภัยตอการเดินรถ หรือผลงานกอสรางในลักษณะเดียวกัน ซึ่งผลงานดังกลาวขางตน
สามารถเปนไดทั้งในรูปแบบเสมอระดับ (At Grade) หรือยกระดับ (Elevated) หรือใตดิน (Underground) ทั้งนี้ ไม
รวมผลงานกอสรางโรงซอมบํารุงรถไฟหรือรถไฟฟาและผลงานปรับปรุงโครงสรางทางหลีก (Siding Rehabilitation)

ผลงานกอสรางงานโยธา(ข) หมายถึงผลงานกอสรางถนน หรือผลงานกอสราง
สะพาน หรือผลงานกอสรางทางลอด หรือผลงานกอสรางทางยกระดับ หรือผลงานกอสรางอุโมงค
ข) กรณีกิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมสมาชิกทุกรายที่รวมตัวกันเปน
กิจการรวมคานั้น ตองเปนนิติบุคคล และนิติบุคคลไทยรายเดียว หรือมากกวาหนึ่งรายรวมกัน ตองมีสัดสวนของมูลคา
หุนอันเปนทุนมากกวารอยละ ๕๐ (๕๐%) ของทุนทั้งหมดในกิจการรวมคานั้น และสัดสวนนี้จะตองมากกวารอยละ
๕๐ (๕๐%) ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยในวันยื่นเอกสารประกวดราคาจะตองยื่นเอกสารขอตกลงสําหรับการรวม
กันเปนกิจการรวมคา ซึ่งตองชี้ชัด ถึงสัดสวนของการถือหุนของแตละนิติบุคคลในกลุม และตองระบุขอความไวดวยวา
สมาชิกทุกรายของกิจการรวมคา ยินยอมผูกพันตนในการที่จะรับผิดชอบรวมกันและแทนกันในหนาที่ความรับผิดชอบ
และหนี้ทั้งปวงตอการรถไฟแหงประเทศไทยในทุกกรณี (Shall be jointly and severally responsible for all
cases) มิฉะนั้นแลวการรถไฟแหงประเทศไทยจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูประสงคจะเสนอราคา รายนั้น
กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมจะตองจดทะเบียนใหแลวเสร็จกอนวัน
ยื่นเอกสารประกวดราคาและแนบเอกสารการจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมมาดวย
สมาชิกกิจการรวมคาทุกรายตองมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง โดยตองมี
ผลงานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ข-๑) ผลงานกอสรางทางรถไฟ(ก) ที่มีมูลคากอสรางในสัญญาเดียวไมนอยกวา
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หารอยลานบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
ข-๒) ผลงานกอสรางงานโยธา(ข) ที่มีมูลคากอสรางในสัญญาเดียวไมนอยกวา
๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หารอยลานบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
๒.๑๕ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานตามรายละเอียดดังนี้
(๑) ผูยื่นขอเสนอที่เปนนิติบุคคลรายเดียวตองมีผลงานตามขอ ๑.๑ หรือ ๑.๒ หรือ ๑.๓
หรือ ๑.๔ อยางนอย ๑ ขอ โดยตองมีมูลคากอสรางในสัญญาเดียวไมนอยกวา ๑,๐๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่
สิบสองลานบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
๑.๑) ผลงานกอสรางโครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟาเสมอระดับ ที่มีผลงาน
กอสราง โครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟายกระดับ ที่เปนรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance
cantilever รวมอยูในสัญญาดวย
๑.๒) ผลงานกอสรางโครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟายกระดับ ที่เปนรูปแบบ
Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
๑.๓) ผลงานกอสรางงานโยธา (Civil Work) ที่มีผลงานการกอสรางสะพานหรือ
กอสรางทางยกระดับที่เปนรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยูในสัญญาดวย
๑.๔) ผลงานการกอสรางสะพานหรือกอสรางทางยกระดับที่เปนรูปแบบ
Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
(๒) กรณีผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่ไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ตองมีผล
งานตามขอ ๒.๑ หรือ ๒.๒ หรือ ๒.๓ หรือ ๒.๔ อยางนอย ๑ ขอ โดยตองมีมูลคากอสรางในสัญญาเดียวไมนอยกวา
๑,๐๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองลานบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
๒.๑) ผลงานกอสรางโครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟาเสมอระดับ ที่มีผลงาน
กอสราง โครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟายกระดับ ที่เปนรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance
cantilever รวมอยูในสัญญาดวย
๒.๒) ผลงานกอสรางโครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟายกระดับ ที่เปนรูปแบบ
Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
๒.๓) ผลงานกอสรางงานโยธา (Civil Work) ที่มีผลงานการกอสรางสะพานหรือ
่

กอสรางทางยกระดับที่เปนรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยูในสัญญาดวย
๒.๔) ผลงานการกอสรางสะพานหรือกอสรางทางยกระดับที่เปนรูปแบบ
Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
(๓) กรณีผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ตองมีผลงาน
ตามขอ ๓.๑ หรือ ๓.๒ หรือ ๓.๓ หรือ ๓.๔ อยางนอย ๑ ขอ โดยตองมีมูลคากอสรางในสัญญาเดียวไมนอยกวา
๑,๐๔๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันสี่สิบสองลานบาทถวน) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
๓.๑) ผลงานกอสรางโครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟาเสมอระดับ ที่มีผลงาน
กอสราง โครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟายกระดับ ที่เปนรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance
cantilever รวมอยูในสัญญาดวย
๓.๒) ผลงานกอสรางโครงสรางทางรถไฟหรือรถไฟฟายกระดับ ที่เปนรูปแบบ
Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
๓.๓) ผลงานกอสรางงานโยธา (Civil Work) ที่มีผลงานการกอสรางสะพานหรือ
กอสรางทางยกระดับที่เปนรูปแบบ Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever รวมอยูในสัญญาดวย
๓.๔) ผลงานการกอสรางสะพานหรือกอสรางทางยกระดับที่เปนรูปแบบ
Segmental Box Girder หรือ Balance cantilever
ทั้งนี้ ในการพิจารณาจะปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู
ยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคาตามหนังสือที่ กค.(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๒๘๙ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑
๒.๑๖ การพิจารณาผลงานตามขอ ๒.๑๔ และ ๒.๑๕ ใหยึดถือหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ผลงานที่นํามายื่นสามารถใชผลงานภายในประเทศหรือตางประเทศ ตองเปนคู
สัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ง
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่การรถไฟแหงประเทศไทยเชื่อ
ถือ ทั้งนี้ กรณีผูประสงคจะเสนอราคามีผลงานในอดีตเปนผูรับจางชวง (Subcontractor) ของคูสัญญาโดยตรงตาม
ขางตน (ผูรับจางหลัก) ผูรับจางชวงดังกลาว ตองยื่นหนังสือรับรองผลงานที่ออกใหโดยเจาของงาน
(๒) ผลงานที่นํามายื่นตองเปนผลงานที่แลวเสร็จตามเงื่อนไขสัญญาแลว โดยผลงานดัง
กลาวตองแลวเสร็จเปนเวลาไมเกิน ๒๐ (ยี่สิบ) ป นับถึงวันที่ยื่นซอง โดยตองมีสําเนาสัญญาจางและหนังสือรับรองผล
งานพรอมแสดงมูลคาของงาน และเอกสารหลักฐานอื่นที่สามารถตรวจสอบไดวามีผลงานถูกตองครบถวนตามที่
กําหนดไวอยางชัดเจน (ถามี)
(๓) กรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาใชผลงานในลักษณะเปนกิจการรวมคาหรือคารวม
(Joint Venture หรือ Consortium) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีสัดสวนความรับผิดชอบของผลงานในอดีตที่คิด
เปนมูลคาสัดสวนความรับผิดชอบไมนอยกวาที่กําหนดไว โดยตองมีหนังสือรับรองผลงานที่แสดงมูลคาของงานที่รับผิด
ชอบซึ่งออกโดยผูวาจาง และสําเนาขอตกลงรวมคารับรองสําเนาถูกตอง แสดงการเขารวมเปนกิจการรวมคา ที่แสดง
สัดสวนความรับผิดชอบของผูยื่นขอเสนอ และสําเนาสัญญาจางรับรองสําเนาถูกตอง มายื่นตอการรถไฟแหง
ประเทศไทยดวย
(๔) ตามหลักเกณฑในหัวขอ (๑) - (๓) ขางตน หากเปนผลงานที่ดําเนินการภายนอก
ประเทศไทยหลักฐานเอกสารผลงานที่นํามาเสนอจะตองแปลเปนภาษาไทยและ/หรือภาษาอังกฤษ และตองผานการ
รับรองเอกสารจากสถานทูตหรือกงสุลของไทยที่มีเขตอาณาในประเทศนั้นๆ ทั้งนี้ ตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง
การตางประเทศวาดวยการรับรองเอกสาร พ.ศ. ๒๕๓๙
โดยใหใชอัตราแลกเปลี่ยนในวันที่งานนั้นแลวเสร็จ หรือวันที่สงมอบงานแลวแตกรณี
สําหรับการคิดคํานวณมูลคางานนั้นๆ
(๕) หนังสือรับรองผลงานขางตน ตองออกโดยหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจของ
หนวยงานที่วาจาง และตองแสดงรายละเอียดของงานและมูลคาผลงานใหสอดคลองกับรายละเอียดคุณสมบัติผลงาน
ตามที่กําหนดในขอ ๒.๑๕ (สําหรับนิติบุคคลรายเดียว หรือผูรับผิดชอบหลักในการเสนอราคา หรือสมาชิกรายใดราย
่ ่

่

หนึ่งที่ใชผลงานเปนผลงานของกิจการรวมคา แลวแตกรณี) และตามที่กําหนดในขอ ๒.๑๔ (สําหรับสมาชิกกิจการรวม
คาทุกราย)
๓. หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยแยกเปน ๒ สวน คือ
๓.๑ สวนที่ ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนราย
ใหญ (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(๓) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) หรือ (๒) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(๖) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๖.๑) งบแสดงฐานะการเงิน ที่ผานการตรวจสอบและรับรองจากผูตรวจสอบ
บัญชีของปลาสุดของนิติบุคคลไทยรายเดียวหรือของสมาชิกทุกรายที่เปนผูรวมคา
(๖.๒) หลักฐานหนังสือสละเอกสิทธิ์ และความคุมกันในการปฏิเสธไมขึ้นศาล
ไทย
(๖.๓) สําเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(๖.๔) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)
(๖.๕) สําเนาหนังสือรับรองผลงาน
(๖.๖) ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ความรวมมือปองกันและตอตานการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(๔) ผูยื่นขอเสนอตองมีนโยบายเเละแนวทางการปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
พรอมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน เกี่ยวกับนโยบายดังกลาว และแบบตรวจสอบขอมูลของผูประกอบการที่จะเขารวมการ
เสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินตั้งแต ๕๐๐ ลานบาทขึ้นไป
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองเเนบแบบขอตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผูสังเกตการณ
(๗) บัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ครบ

ถวน ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๑)
ใหโดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ สวนที่ ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนใหแนบหนังสือมอบ
อํานาจซึ่งติดอากรแสตมปตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ ทั้งนี้หาก
ผูรับมอบอํานาจเปนบุคคลธรรมดาตองเปนผูที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามขอ ๕
(๓) บัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคา ซึ่งจะตองแสดงรายการ
วัสดุอุปกรณ คาแรงงาน ภาษีประเภทตางๆ รวมทั้งกําไรไวดวย
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ
(๔.๑) ขอเสนอดานเทคนิคประกอบดวย
(๔.๑.๑) ผูยื่นขอเสนอจะตองนําเสนอขอมูลในรายการการปฏิบัติตามขอ
กําหนดรายการจําเพาะใหครบถวน ตามหัวขอในทุกบทของขอกําหนด (Schedule of Compliance with
Speciﬁcation)
(๔.๑.๒) ผูยื่นขอเสนอการตอบรับขอมูลจําเพาะทางเทคนิค (Speciﬁc
Technical Responses Appendices C to N) ตามขอกําหนดภาคผนวก C ถึง N ดังระบุในแบบฟอรมการเสนอ
ราคาใหแลวเสร็จครบถวน ดังนี้
ภาคผนวก C
รายละเอียดการปฏิบัติตามขอกําหนดรายการจําเพาะ
ภาคผนวก D
การบริหารจัดการโครงการ
ภาคผนวก E
การรับรองคุณภาพ
ภาคผนวก F
แผนการดําเนินงานโครงการ
ภาคผนวก G
ตารางการจัดสรรบุคลากร
ภาคผนวก H
ผูผลิต, ผูจัดหา และผูรับจางชวง
ภาคผนวก I
เครื่องมือ เครื่องจักรกอสราง
ภาคผนวก J
ขั้นตอนวิธีการทํางานดิน รวมทั้งโครงสรางตอเชื่อม และ
โครงสรางการรองรับ
ภาคผนวก K-๑ ขั้นตอนวิธีการทํางานสะพาน
K-๒ ขั้นตอนวิธีการทํางานโครงสรางยกระดับสําหรับทางรถไฟและ
ถนนยกระดับขามทางรถไฟ
ภาคผนวก L
ขั้นตอนและวิธีการทํางานทางรถไฟ
ภาคผนวก M-๑ Work Method for Signaling (Not Applicable)
M-๒ Work Method for Telecommunications
(Not Applicable)
ภาคผนวก N
ขั้นตอนวิธีการทํางานเสาเข็ม (Work Method for Piling)
(๕) บัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) โดยไมตองแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
(๖) เอกสารสวนที่ ๒ ในขอ (๔) ใหทางผูเสนอราคายื่นเอกสารพรอมสรุปจํานวน
เอกสารดังกลาว โดยใหลงลายมือชื่อของผูยื่นขอเสนอ พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) กํากับในเอกสาร
ตนฉบับจํานวน ๑ (หนึ่ง) ชุด และถายสําเนาจากเอกสารตนฉบับจํานวน ๔ (สี่) ชุด เย็บเลมเรียงลําดับ พรอมจัดทํา
่

้

่

่

สําเนาเอกสารในรูปแบบ DVD จํานวน ๘ (แปด) ชุดและยื่นโดยผูมีอํานาจหรือผูรับมอบอํานาจเทานั้น โดยยื่นในวันที่
๑ (วันทําการ) นับถัดจากวันเสนอราคา ระหวางเวลา ๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ตามเวลามาตรฐานประเทศไทย
ตอคณะกรรมการประกวดราคา ณ ตึกพัสดุ ฝายโครงการพิเศษและกอสราง การรถไฟแหงประเทศไทย ถนนรองเมือง
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๓๐ โดยปดผนึกซองขอเสนอใหเรียบรอย และเมื่อพนกําหนดยื่นเอกสารประกวด
ราคาจางดังกลาวแลว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมรับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด (การกําหนดวันสง ใหเปนไป
ตามระเบียบฯ ขอ ๔๔ วรรค ๒ และ วรรค ๓) ในกรณีที่เอกสารตนฉบับ หรือ สําเนา หรือ สําเนาเอกสารในรูปแบบ
DVD มีความขัดหรือแยงกัน ใหถือเอกสารตนฉบับเปนสําคัญ
ทั้งนี้ เมื่อผูยื่นขอเสนอดําเนินการแนบไฟลเอกสารตามบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ครบถวน
ถูกตองแลว ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสจะสรางบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ตามแบบในขอ ๑.๗ (๒) ให
โดยผูยื่นขอเสนอไมตองแนบบัญชีเอกสารสวนที่ ๒ ดังกลาวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอ และเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสตามที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะตองกรอก
ขอความใหถูกตองครบถวน พรอมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทําการยืนยันตัวตนของผูยื่นขอเสนอโดยไมตองแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔.๒ ผูยื่นขอเสนอจะตองกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามขอ ๑.๒
พรอมจัดทําใบแจงปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการกอสรางใหครบถวน
ในการเสนอราคาใหเสนอราคาเปนเงินบาทและเสนอราคาไดเพียงครั้งเดียวและราคา
เดียว โดยเสนอราคารวม หรือราคาตอหนวย หรือราคาตอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงไวแลว
ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๑๘๐ วัน ตั้งแตวันเสนอราคาโดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูยื่นขอเสนอตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
๔.๓ ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการกอสรางแลวเสร็จไมเกิน ๑,๐๘๐ วัน
นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก การรถไฟแหงประเทศไทย ใหเริ่มทํางาน
๔.๔ กอนเสนอราคา ผูยื่นขอเสนอควรตรวจดูรางสัญญา แบบรูป และรายการละเอียด ฯลฯ
ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกสทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นขอเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาจางอิเล็กทรอนิกส
๔.๕ ผูยื่นขอเสนอจะตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกสในวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสเปนเกณฑและ
ยื่นเอกสารตามขอ ๓.๒ (๖) ในวันที่ ๑ (วันทําการ) นับถัดจากวันเสนอราคา
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นขอเสนอและเสนอราคาแลว จะไมรับเอกสารการยื่นขอเสนอและ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผูยื่นขอเสนอตองจัดทําเอกสารสําหรับใชในการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผูยื่นขอเสนอตองเปนผูรับผิดชอบตรวจสอบความครบถวน

ถูกตอง และชัดเจนของเอกสาร PDF File กอนที่จะยืนยันการเสนอราคา แลวจึงสงขอมูล (Upload) เพื่อเปนการ
เสนอราคาใหแกการรถไฟแหงประเทศไทย ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอแตละรายวา เปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นตามขอ ๑.๖
(๑) หรือไม หากปรากฏวาผูยื่นขอเสนอรายใดเปนผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูยื่นขอเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ
หากปรากฏตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสวา กอนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาขอเสนอ มีผูยื่นขอเสนอรายใดกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมตามขอ ๑.๖ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผูยื่นขอเสนอรายนั้นออกจากการเปนผูยื่นขอเสนอ และการรถไฟแหงประเทศไทย จะพิจารณาลงโทษผูยื่นขอเสนอ
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน เวนแต การรถไฟแหงประเทศไทย จะพิจารณาเห็นวาผูยื่นขอเสนอรายนั้น มิใชเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทําดังกลาวและไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของการรถไฟแหงประเทศไทย
๔.๘ ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
(๒) ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถามี) รวมคาใช
จายทั้งปวงไวดวยแลว
(๓) ผูยื่นขอเสนอจะตองลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
กําหนด
(๔) ผูยื่นขอเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแลวไมได
(๕) ผูยื่นขอเสนอตองศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีการเสนอราคาดวยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไวในเว็บไซต www.gprocurement.go.th
๕. หลักประกันการเสนอราคา
ผูยื่นขอเสนอตองวางหลักประกันการเสนอราคาพรอมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ จํานวน ๕๒๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หา
รอยยี่สิบเอ็ดลานหาแสนบาทถวน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้นชําระตอเจาหนาที่ในวันที่ยื่นขอเสนอ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๕.๒ หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายกําหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอนําเช็คหรือดราฟทที่ธนาคารสั่งจายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือคํ้า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย มาวางเปนหลักประกันการเสนอราคาจะตองสงตนฉบับเอกสาร

ดังกลาวมาใหการรถไฟแหงประเทศไทยตรวจสอบความถูกตองในวันที๓่ ๐ กันยายน ๒๕๖๒ ระหวาง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
กรณีที่ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ประสงคจะใชหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศเปนหลักประกันการเสนอราคา ใหระบุชื่อผูยื่นขอเสนอในหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสฯ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อกิจกรรมรวมคาดังกลาว เปน
ผูยื่นขอเสนอ
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม ใหระบุชื่อผูเขารวมคารายที่สัญญา
รวมคากําหนดใหเปนผูเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐเปนผูยื่นขอเสนอ
ทั้งนี้ "กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
หลักประกันการเสนอราคาตามขอนี้ การรถไฟแหงประเทศไทยจะคืนใหผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีก่ ารรถไฟแหงประเทศไทยไดพิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผูชนะการ
ประกวดราคาเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดหรือไดคะแนนรวมสูงสุดไมเกิน ๓
ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูยื่นขอเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ การรถไฟแหง
ประเทศไทยจะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา
โดยหลักเกณฑการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค สําหรับเอกสารประกวดราคามีดังนี้
(๑) รายละเอียดการปฏิบัติตามขอกําหนดรายการจําเพาะ (ภาคผนวก C)
๑๐ คะแนน
(๒) การบริหารจัดการและแผนงานโครงการ (ภาคผนวก D, E และ F)
๒๐ คะแนน
(๓) บุคลากร (ภาคผนวก G และ H)
๒๐ คะแนน
(๔) เครื่องจักรและอุปกรณ (ภาคผนวก I)
๑๐ คะแนน
(๕) วิธีการกอสราง (ภาคผนวก J, K, L และ N)
๔๐ คะแนน
โดยผูประสงคจะเสนอราคาจะตองไดคะแนนแตละหัวขอไมนอยกวารอยละ ๖๐ (หกสิบ) และ
เมื่อรวมคะแนนทุกหัวขอแลว จะตองไดคะแนนไมนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) จึงจะถือวาผานการพิจารณาขอ
เสนอดานเทคนิค
๖.๒ การพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ
กรณีใชหลักเกณฑราคาในการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ การรถไฟแหงประเทศไทย
จะพิจารณาจาก ราคารวม
๖.๓ หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นขอ
เสนอไมถูกตอง หรือไมครบถวนตามขอ ๓ หรือยื่นขอเสนอไมถูกตองตามขอ ๔ แลว คณะกรรมการพิจารณาผล การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจางไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขทีก่ ารรถไฟแหงประเทศไทยกําหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ในสวนที่มิใช

สาระสําคัญและความแตกตางนั้น ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิด
พลาดเล็กนอย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผอนปรนการตัดสิทธิผูยื่นขอเสนอรายนั้น
๖.๔ การรถไฟแหงประเทศไทยสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการ
ผอนผัน ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส หรือบัญชีรายชื่อผูซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ทางระบบจัดซื้อจัดจางดวยอิเล็กทรอนิกส ของการรถไฟแหงประเทศไทย
(๒) ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางดวย
อิเล็กทรอนิกส
(๓) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสที่เปนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการรถไฟแหงประเทศไทย มีสิทธิใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่ม
เติมได การรถไฟแหงประเทศไทยมีสิทธิที่จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา หรือไมทําสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไม
เหมาะสมหรือไมถูกตอง
๖.๖ การรถไฟแหงประเทศไทยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด
หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจางในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิก การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสโดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน
ของทางราชการเปนสําคัญ และใหถือวาการตัดสินของการรถไฟแหงประเทศไทยเปนเด็ดขาดผูยื่นขอเสนอจะเรียกรอง
คาใชจาย หรือคาเสียหายใดๆ มิได รวมทั้ง การรถไฟแหงประเทศไทยจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกสและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมี
เหตุที่เชื่อถือไดวายื่นขอเสนอกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือ
นิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนิน
งานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสได คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสหรือการ
รถไฟแหงประเทศไทย จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูยื่นขอเสนอสามารถดําเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได การรถไฟแหงประเทศไทย มี
สิทธิที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจาย
หรือคาเสียหายใดๆ จากการรถไฟแหงประเทศไทย
๖.๗ กอนลงนามในสัญญา การรถไฟแหงประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส หากปรากฏวามีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือก
มีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอม
กันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทําสัญญาจางกอสราง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสจะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา ดังระบุในขอ
๑.๓ หรือทําขอตกลงเปนหนังสือกับการรถไฟแหงประเทศไทย ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง และจะตองวาง

หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ใหการรถไฟแหง
ประเทศไทยยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟทที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คหรือดราฟทลงวันที่ที่ใชเช็คหรือดราฟท
นั้น ชําระตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
๗.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอยางที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒) หรือจะเปนหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
๗.๔ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตให
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหทราบ โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด ดังระบุในขอ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผูชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส (ผูรับจาง) พนจากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว
๘. คาจางและการจายเงิน
การรถไฟแหงประเทศไทยจะจายคาจางตอหนวยของงานแตละรายการที่ไดทําสําเร็จจริงตาม
ราคาตอหนวย ที่กําหนดไวในใบแจงปริมาณงานและราคา นอกจากในกรณีตอไปนี้
(๑) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๒๕ (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไมเกิน
รอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหใน
อัตรารอยละ ๙๐ (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
(๒) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงในสวนที่เกินกวารอยละ ๑๕๐ (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณ
งานที่กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหในอัตรารอยละ ๘๓ (แปดสิบสาม) ของราคาตอ
หนวยตามสัญญา
(๓) เมื่อปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ ๗๕ (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานที่กําหนด
ไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญา และจะจายเพิ่มชดเชยเปนคา
overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้น ในอัตรารอยละ ๑๗ (สิบเจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงาน
ทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณ กับปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา
ทั้งนี้ การจายเงินเพิ่มชดเชยเปนคา Overhead และ Mobilization ดังกลาว ผูวาจางจะจายใหแกผูรับจางในงวด
สุดทายของการจายเงินคางานตามสัญญา
(๔) การรถไฟแหงประเทศไทยจะจายเงินที่เพิ่มขึ้นตาม (๑) และ (๒) ดังกลาวขางตน ในงวด
สุดทายของการจายเงิน หรือกอนงวดสุดทายของการจายเงิน ตามทีก่ ารรถไฟแหงประเทศไทยจะพิจารณาตามที่เห็น
สมควร เวนแตกรณีทกี่ ารรถไฟแหงประเทศไทยพิจารณาเห็นวาปริมาณงานที่ทําเสร็จจริงดังกลาว มิไดมีสวนเกี่ยวของ
กับงานอื่นที่เหลือ อีกทั้งงานที่เหลืออยูก็มิไดมีผลกระทบตอการจายเงินคางานที่แลวเสร็จจริงในงวดดังกลาว ทั้งนี้ การ
รถไฟแหงประเทศไทย อาจจายเงินที่เพิ่มขึ้นใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคางานงวดนั้นๆ และการพิจารณาวา
งานใดอยูในหลักเกณฑดังกลาวหรือไมเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาดของการรถไฟแหงประเทศไทย
การรถไฟแหงประเทศไทยจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานที่ทําเสร็จจริง
่
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เมื่อการรถไฟแหงประเทศไทย หรือเจาหนาที่ของการรถไฟแหงประเทศไทยไดทําการตรวจสอบผลงานที่ทําเสร็จแลว
และปรากฏวาเปนที่พอใจตรงตามขอกําหนดแหงสัญญาทุกประการ การรถไฟแหงประเทศไทยจะออกหนังสือรับรอง
การรับมอบงานนั้นใหไวแกผูรับจาง
การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเมื่องานทั้งหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการ
๙. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปน
หนังสือจะกําหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผูรับจางนํางานที่รับจางไปจางชวงใหผูอื่นทําอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาต
จากการรถไฟแหงประเทศไทย จะกําหนดคาปรับสําหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจํานวนรอยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ
งานจางชวงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๙.๑ จะกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ๐.๑๐ ของราคางานจาง
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสซึ่งไดทําสัญญาจาง ตามแบบ ดังระบุในขอ ๑.๓ หรือขอ
ตกลงจางเปนหนังสือแลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไมนอย
กวา ๒๔ เดือน นับถัดจากวันทีก่ ารรถไฟแหงประเทศไทยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการ
ไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
๑๑. การจายเงินลวงหนา
ผูยื่นขอเสนอมีสิทธิเสนอขอรับเงินลวงหนา ในอัตราไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาคาจางทั้งหมด
แตทั้งนี้จะตองสงมอบหลักประกันเงินลวงหนา เปนพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันหรือหนังสือคํ้าประกัน
อิเล็กทรอนิกสของธนาคารในประเทศตามแบบดังระบุในขอ ๑.๔ (๓) ใหแกการรถไฟแหงประเทศไทยกอนการรับ
ชําระเงินลวงหนานั้น
๑๒. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินแตละงวด การรถไฟแหงประเทศไทยจะหักเงินจํานวนรอยละ ๑๐ ของเงินที่ตอง
จายในงวดนั้นเพื่อเปน ประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของคาจาง
ทั้งหมด
ผูรับจางมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองนําหนังสือคํ้าประกันของ
ธนาคาร หรือหนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกสของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ ๑.๔
(๔) มาวางไวตอการรถไฟแหงประเทศไทย เพื่อเปนหลักประกันแทน
การรถไฟแหงประเทศไทยจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดัง
กลาวใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินคาจางงวดสุดทาย
๑๓. ขอสงวนสิทธิในการยื่นขอเสนอและอื่น ๆ
๑๓.๑ เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ ไดมาจากเงินกูจาก รัฐบาล
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อ การรถไฟแหงประเทศไทยไดรับอนุมัติเงินคา
กอสรางจากเงินกูจาก รัฐบาล
๑๓.๒ เมื่อการรถไฟแหงประเทศไทยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจาง และได

ตกลงจาง ตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสแลว ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจางดังกลาวเขามา
จากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได
ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูรับจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้
(๑) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา ภายใน ๗
วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
(๒) จัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา ใหบรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใชเรือ
ไทย ซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผูรับจางจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวย
การสงเสริมการพาณิชยนาวี
๑๓.๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งการรถไฟแหงประเทศไทยไดคัดเลือกแลว ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
จางเปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนดดังระบุไวในขอ ๗ การรถไฟแหงประเทศไทยจะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ
หรือเรียกรองจากผูออกหนังสือคํ้าประกัน การยื่นขอเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
๑๓.๔ การรถไฟแหงประเทศไทยสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือขอกําหนดในแบบ
สัญญาหรือขอตกลงจางเปนหนังสือใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ มีความขัดหรือแยงกัน
ผูยื่นขอเสนอจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของการรถไฟแหงประเทศไทย คําวินิจฉัยดังกลาวใหถือเปนที่สุด และผูยื่นขอ
เสนอไมมีสิทธิเรียกรองคาใชจายใดๆ เพิ่มเติม
๑๓.๖ การรถไฟแหงประเทศไทย อาจประกาศยกเลิกการจัดจางในกรณีตอไปนี้ได โดยที่ผูยื่น
ขอเสนอจะเรียกรองคาเสียหายใดๆ จากการรถไฟแหงประเทศไทยไมได
(๑) การรถไฟแหงประเทศไทยไมไดรับการจัดสรรเงินที่จะใชในการจัดจางหรือไดรับ
จัดสรรแตไมเพียงพอที่จะทําการจัดจางครั้งนี้ตอไป
(๒) มีการกระทําที่เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการจัดจางหรือที่ไดรับการคัดเลือกมี
ผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสียกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมหรือสมยอมกัน
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทําการจัดจางครั้งนี้ตอไปอาจกอใหเกิดความเสียหายแกการรถไฟแหง
ประเทศไทย หรือกระทบตอประโยชนสาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงซึ่งออก
ตามความในกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๔. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุในขอ ๑.๕ จะนํามาใชในกรณีที่ คา

งานกอสรางลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการตอไปนี้
ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ สูตรและวิธีคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาชวยเหลือผูประกอบอาชีพงานกอสราง ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
คางานตามรายการขอกําหนดทั่วไป งานทางรถไฟจะไมคิดใหตัวคูณเพิ่ม (K) สวนคางานตาม
รายการ งานดิน งานถนน และยานสถานี งานโครงสราง งานอาคาร งานทอและการระบายนํ้าและงานสาธารณูปโภค
ใหมีตัวคูณเพิ่ม (K) ตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาทีก่ ารรถไฟแหงประเทศไทยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุในขอ
๑.๕
๑๕. มาตรฐานฝมือชาง
เมื่อการรถไฟแหงประเทศไทยไดคัดเลือกผูยื่นขอเสนอรายใดใหเปนผูรับจางและไดตกลงจาง
กอสรางตามประกาศนี้แลว ผูยื่นขอเสนอจะตองตกลงวาในการปฏิบัติงานกอสรางดังกลาว ผูเสนอราคาจะตองมีและ
ใชผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองใหเขารับราชการได ใน
อัตราไมตํ่ากวารอยละ ๑๐ ของแตละ สาขาชางแตจะตองมีจํานวนชางอยางนอย ๑ คน ในแตละสาขาชาง ดังตอไปนี้
๑๕.๑ วิศวกร
๑๕.๒ ผูเชี่ยวชาญ
๑๕.๓ ชาง
๑๖. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการกอสราง ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางตองปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑที่กฎหมายและระเบียบไดกําหนดไวโดยเครงครัด
๑๗. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
การรถไฟแหงประเทศไทย สามารถนําผลการปฏิบัติงานแลวเสร็จตามสัญญาของผูยื่นขอเสนอที่
ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางเพื่อนํามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ
ทั้งนี้ หากผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกไมผานเกณฑที่กําหนดจะถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือ
ทําสัญญากับการรถไฟแหงประเทศไทย ไวชั่วคราว
การรถไฟแหงประเทศไทย
๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

