เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
เลขที่ รฟ.ยธ.1021/5/ท.07/2562
งานจ้างก่อสร้างซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่น ๆ
ในพื้นที่ กองบารุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บารุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
ตามประกาศ การรถไฟแห่งประเทศไทย
ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561
_______________________________________________________
การรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งต่อ ไปนี้เรีย กว่า "การรถไฟฯ" มีค วามประสงค์จ ะประกวดราคางานจ้า ง
ก่อสร้างซ่อมบำรุงทำงรถไฟและอื่น ๆ ประจำปี 2562 ในพื้นที่กองบำรุงทำงเขตหำดใหญ่ ศูนย์บำรุงทำงภำคใต้
ฝ่ำยกำรช่ำงโยธำ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) โดยมีข้อแนะนาและ
ข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑ แบบรูปและรำยกำรละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๑.๓ แบบสัญญาการจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้าประกัน
(๑) หลักประกันกำรเสนอรำคำ
(๒) หลักประกันสัญญำ
(3) หลักประกันผลงำน
๑.๕ สูตรการปรับราคา
๑.๖ บทนิยาม
(๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
๑.๗ แบบบัญชีเอกสารที่กาหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๑.๘ รายละเอียดการคานวณราคากลางงานก่อสร้างตาม BOQ (Bill of Quantities)
๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่ องจากเป็ น ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่ ว ยงานของรั ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลที่ผู้ ทิ้ งงานเป็ นหุ้ นส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ การรถไฟฯ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ เป็นผู้ประกอบกำรที่ขึ้นทะเบียนงำนก่อสร้ำงสำขำ ………-……… ไว้กับกรมบัญชีกลำง (กรณี
คณะกรรมกำรรำคำกลำงได้ ป ระกำศก ำหนดให้ ง ำนก่ อ สร้ำ งสำขำนั้ น ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบกำรไว้ กั บ
กรมบัญชีกลำง)
2.11 ผู้เสนอรำคำต้องแสดงกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองเครื่องมือบำรุงทำง
หลักที่ต้องใช้งำนซ่อมบำรุงทำงอย่ำงน้อยประกอบด้วย เครื่องอัดหินไฟฟ้ำ ๘ ชุด เครื่องวัดขนำดทำง ๘ เครื่อง
แม่แรงสำหรับยกรำงอัดหิน ๖๔ ตัว เครื่องตัดหญ้ำแบบสะพำย ๔๘ เครื่อง และเครื่องพ่นน้ำยำเคมีปรำบวัชพืช ๔ เครื่อง
ตำมเอกสำรหลักฐำน และจำนวนดังต่อไปนี้..
2.๑๑.1 หลักฐำนแสดงกำรเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครอง เช่น ใบเสร็จรับเงิน (ต้อง
ระบุเลขประจำตัวผู้เสียภำษีและมีรำยละเอียดต่ำงๆ ที่เชื่อถือได้), สัญญำซื้อขำยหรือสัญญำเช่ำซื้อ เป็นต้น
2.๑1.2 กรณีที่เครื่องจักรหรือยำนพำหนะประเภทใดที่กฎหมำยกำหนดให้มีกำรจดทะเบียน ต้อง
แสดงคู่มือทะเบียนเครื่องจักรหรือยำนพำหนะที่ชำระภำษีประจำปีเรียบร้อยแล้ว
2.๑1.3 สำหรับเครื่องมือเครื่องจักรที่เช่ำซื้อจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ครอบครองในฐำนะผู้เช่ำซื้อ
และชำระภำษีประจำปีเรียบร้อยแล้ว
2.๑1.4 กรรมกำรผู้จัดกำรหรือหุ้นส่วนผู้จัดกำรต้องลงนำมสำเนำถูกต้องของสำเนำเอกสำร และ
ประทับตรำสำคัญของบริษัทหรือห้ำงฯ (ถ้ำมี) ทุกฉบับ
2.๑1.5 ผู้เสนอรำคำต้องแนบภำพถ่ำยสีของเครื่องมือเครื่องจักรทุกชิ้น ที่แสดงให้เห็นลักษณะของ
เครื่องมือเครื่องจักรและหมำยเลขทะเบียนชัดเจน
2.๑1.6 เครื่องมือเครื่องจักร ต้องมีสภำพดี สำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมีคุณลัก ษณะ
และคุณสมบัติถูกต้องได้มำตรฐำน
๒.๑2 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงนี้
ที่เป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับกำรรถไฟฯ ส่วนรำชกำร หน่วยงำนตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบบริหำร
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หน่วยงำนอื่นซึ่งมีกฎหมำยบัญญัติให้มีฐำนะเป็นรำชกำรบริหำรส่วนท้องถิ่น รัฐวิสำหกิจ คือ
ผลงำนโครงกำรก่อสร้ำงทำงรถไฟ งำนปรับปรุงทำงรถไฟ งำนซ่อมบำรุงทำงรถไฟ ที่มีมูลค่ำก่อสร้ำงในสัญญำ
เดียวซึ่งได้รวมภำษีมูลค่ำเพิ่มแล้ว วงเงินไม่น้อยกว่ำ 21,194,550.00 บำท (เงินยี่สิบเอ็ดล้ำนหนึ่งแสนเก้ำหมื่น
สี่พันห้ำร้อยห้ำสิบบำทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุ ณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม“กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้า ง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
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นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๒.๑3 ผู้ยื่ นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลำง
๒.๑4 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วย
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลำงตำมที่ ค ณะกรรมกำร
ป.ป.ช.กำหนด
๒.๑5 ผู้ ยื่น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญ ชีรำยรับรำยจ่ำยหรือแสดงบัญ ชีรำยรับ
รำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. กำหนด
๒.๑6 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำร
จ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำทคู่ สัญ ญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ ได้ ตำมที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช.
กำหนด
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชนจากัด ให้ยื่นสาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอานาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุ คคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน(ถ้ามี) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้าแล้วแต่กรณี
(๔) สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม (ภพ.๒๐)
(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่ น ข้อเสนอดาเนิ น การแนบไฟล์เอกสารตามบัญ ชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วนถูกต้องแล้ ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่ วนที่ ๑ ตามแบบใน ข้อ ๑.๗ (๑) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอานาจให้บุคคลอื่นกระทาการแทนให้แนบหนังสือมอบอานาจ
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอานาจและผู้รับมอบอานาจ ทั้งนี้หากผู้รับ
มอบอานาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
(๒) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕
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2.12)
(๔) บั ญ ชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัส ดุ
อุปกรณ์ ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่างๆ รวมทั้งกาไรไว้ด้วย
(๕) ผู้เสนอราคาต้องแสดงการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้มีสิทธิ์ครอบครองเครื่องมือบารุงทางหลัก
ที่ต้องใช้งานซ่อมบารุงทางอย่างน้อยประกอบด้วย เครื่องอัดหินไฟฟ้า ๘ ชุด เครื่องวัดขนาดทาง ๘ เครื่อง แม่แรง
สาหรับยกรางอัดหิน ๖๔ ตัว เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ๔๘ เครื่อง และเครื่องพ่นน้ายาเคมีปราบวัชพืช ๔ เครื่อง
ตามเอกสารหลักฐานและจานวน ดังต่อไปนี้..
(๕.๑) หลั ก ฐานแสดงการเป็ น เจ้ า ของกรรมสิ ท ธิ์ ห รื อ ผู้ มี สิ ท ธิ์ ค รอบครอง เช่ น
ใบเสร็จรับเงิน (ต้องระบุเลขประจาตัวผู้เสียภาษีและมีรายละเอียดต่างๆ ที่เชื่อถือได้), สัญญาซื้อขายหรือสัญญาเช่าซื้อ
เป็นต้น
(๕.๒) กรณี ที่ เครื่ อ งจั ก รหรื อ ยานพาหนะประเภทใดที่ ก ฎหมายก าหนดให้ มี ก ารจด
ทะเบียน ต้องแสดงคู่มือทะเบียนเครื่องจักรหรือยานพาหนะที่ชาระภาษีประจาปีเรียบร้อยแล้ว
(๕.๓) สาหรับเครื่องมือเครื่องจักรที่เช่าซื้อจะต้องจดทะเบียนเป็นผู้ครอบครองในฐานะผู้
เช่าซื้อ และชาระภาษีประจาปีเรียบร้อยแล้ว
(๕.๔) กรรมการผู้ จั ด การหรื อ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การต้ อ งลงนามส าเนาถู ก ต้ อ งของส าเนา
เอกสารและประทับตราสาคัญของบริษัทหรือห้างฯ (ถ้ามี) ทุกฉบับ
(๕.๕) ผู้เสนอราคาต้องแนบภาพถ่ายสีของเครื่องมือเครื่องจักรทุกชิ้น ที่แสดงให้ เห็ น
ลักษณะของเครื่องมือเครื่องจักรและหมายเลขทะเบียนชัดเจน
(๕.๖) เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก รต้ อ งมี ส ภาพดี สามารถใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
มีคุณลักษณะและคุณสมบัติถูกต้องได้มาตรฐาน
อนึ่งสำหรับเครื่องมือเครื่องใช้บำรุงทำงอื่นๆ ตำมรำยกำรละเอียดหมำยอักษร “ห” เมื่อ
ผู้เสนอรำคำได้รับกำรคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญำให้นำมำแสดงต่อผู้ควบคุมงำนของผู้ว่ำจ้ำงในวันรับมอบสถำนที่
(๖) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format)
(๗) สาเนาหลักฐานการขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง ……………-……………. ไว้กับกรมบัญชีกลาง
พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกาหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
(๘) เอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมด ที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ตามแบบในข้ อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ ต้ อ งแนบในรู ป แบบ PDF File (Portable Document
Format)
ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดาเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) ให้โดยผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้
ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทาการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอ โดยไม่ต้องแนบใบเสนอ
ราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

-5๔.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องกรอกรายละเอียดการเสนอราคาในใบเสนอราคาตามข้อ ๑.๒ พร้อมจัดทา
ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ใบบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วนในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและ
เสนอราคาได้เพีย งครั้ งเดีย วและราคาเดี ย ว โดยเสนอราคารวม หรือราคาต่อหน่ว ย หรือราคาต่อรายการ
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น สาคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่มภาษี
อากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๕๐ วัน นับตั้งแต่วัน
เสนอราคา โดยภายในกาหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกาหนดเวลาดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน 330 วัน นับถัดจาก
วันรับมอบสถานที่
๔.๔ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายการละเอียดฯ ให้ถี่ถ้วน
และเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์
๔.๕ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งยื่ น ข้ อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 28 พฤศจิกำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น. และเวลาในการเสนอ
ราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นข้อเสนอ
และเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด
๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาเอกสารสาหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF
File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง และ
ชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการเสนอราคา
ให้แก่การรถไฟฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
๔.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละราย ว่าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่ว มกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นตามข้อ ๑.๖ (๑)
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่ นข้อเสนอหากปรากฏ
ต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่มีการพิจารณาข้อ เสนอมีผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อ
ว่ามีการกระทาอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และการรถไฟฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ การ
รถไฟฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น มิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทาดังกล่าวและได้ให้ความร่ วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของการรถไฟฯ
๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคาที่เสนอจะต้อ งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลาที่กาหนด
(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทาความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th
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ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ โดยใช้ห ลัก ประกัน อย่า งหนึ่ง อย่างใดดัง ต่อ ไปนี้ จานวน 4,238,910.00 บำท
(เงินสี่ล้ำนสองแสนสำมหมื่นแปดพันเก้ำร้อยสิบบำทถ้วน)
๕.๑ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๕.๒ หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
๕.๓ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๕.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
กรณี ที่ผู้ ยื่น ข้อเสนอน ำเช็คหรือดรำฟท์ที่ธนำคำรสั่งจ่ำยหรือพั นธบัตรรัฐบำลไทยหรือหนังสือค้ำ
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์มำวำงเป็นหลักประกันกำรเสนอรำคำจะต้องส่งต้นฉบับ
เอกสำรดั ง กล่ ำ วมำให้ ก ำรรถไฟฯ ตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งในวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ำยน 2561 ตั้ ง แต่
เวลำ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ประสงค์จะใช้หนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ
ทั้งนี้
๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่ อกิจการร่วมค้าดังกล่าวเป็นผู้ยื่น
ข้อเสนอ
๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผุ้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญาร่วมค้า
กาหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ การรถไฟฯ จะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้าประกันภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่การรถไฟฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้
ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่วากรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
๖.๑ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ การรถไฟฯ จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา
๖.๒ การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ การรถไฟฯ จะพิจารณาจากราคารวม
๖.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่
ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่น ข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่าง

ไปจากเงื่อนไขที่ การรถไฟฯ กาหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ กส์ ในส่ ว นที่ มิใช่
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ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
๖.๔ การรถไฟฯ สงวนสิ ท ธิ์ไม่ พิ จารณาข้อ เสนอของผู้ ยื่ นข้ อเสนอโดยไม่ มี การผ่ อนผั น ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของการรถไฟฯ
(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ที่เป็นสาระสาคัญ หรือมีผลทาให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น
๖.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือ การรถไฟฯ มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ การรถไฟฯ มี
สิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทาสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง
๖.๖ การรถไฟฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมด
ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสาคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของการรถไฟฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหาย
ใดๆ มิได้ รวมทั้งการรถไฟฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน
ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือ ก หรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่ เชื่อถือได้ว่ายื่นข้อเสนอกระทาการโดยไม่
สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่าสุด เสนอราคาต่าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ ดาเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือการรถไฟฯ
จะให้ ผู้ ยื่ น ข้อเสนอนั้ น ชี้แจงและแสดงหลั กฐานที่ทาให้ เชื่อได้ว่าผู้ ยื่น ข้อเสนอสามารถดาเนินงานตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ การรถไฟฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ
จากการรถไฟฯ
๖.๗ ก่อนลงนามในสัญญาการรถไฟฯ อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
๗. การทาสัญญาจ้างก่อสร้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทาสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ทาข้อตกลงเป็นหนังสือกับการรถไฟฯ ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญา
เป็นจานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ การรถไฟฯ ยึดถือไว้ในขณะทา
สัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๗.๑ เงินสด
๗.๒ เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวั นที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชาระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๗.๓ หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดดัง
ระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด

-8๗.๔ หนังสือค้าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)
๗.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกัน นี้จะคืน ให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
การรถไฟฯ จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
โดยถือราคาต่อหน่วยเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็นจานวน ๑1 งวด ดังนี้.งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๑ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๑ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๑
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๒ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๒ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๒
งวดที่ ๓ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๓ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๓ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๓
งวดที่ ๔ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๔ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๔ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๔
งวดที่ ๕ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๕ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๕ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๕
งวดที่ ๖ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๖ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๖ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๖ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๖
งวดที่ ๗ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๗ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๗ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๗
งวดที่ ๘ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๘ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๘ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๘ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๘
งวดที่ ๙ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๙ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้างหรือ
ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๙ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๙ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๙
งวดที่ ๑๐ เป็นจานวนเงินตามแผนบารุงทางประจาปี ๒๕๖๒ เดือนที่ ๑๐ หรือเป็นไปตามที่ผู้ว่าจ้าง
หรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุง
ทาง เดือนที่ ๑๐ หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนที่ ๑๐
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ผู้แทนผู้ว่าจ้างกาหนดให้ในเดือนที่ ๑1 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานซ่อมบารุงทางรถไฟและอื่นๆ ตามแผนงานบารุงทาง
เดือนที่ ๑1 หรือตามที่ผู้ว่าจ้างหรือผู้ แทนผู้ ว่าจ้างกาหนดให้ แล้ วเสร็จภายในเดือนที่ ๑1 ให้ แล้ วเสร็จทั้งหมด
ครบถ้วนตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ระยะเวลาดาเนินการให้งานแล้วเสร็จภายใน ๑1 เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบสถานที่
การจ่ายเงินค่าจ้าง ห้ามมิให้ผู้รับจ้างมอบอานาจให้รับเงิน หรือโอนสิทธิการรับเงินให้กับผู้อื่น เว้น แต่
จะได้รับอนุญาตจากการรถไฟฯ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบการรถไฟฯ ฉบับที่ ๒.๖ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
จะกาหนด ดังนี้
๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้ างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากการ
รถไฟฯ จะกาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณี ที่ผู้รับจ้างปฏิบั ติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกาหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.10 ของราคางานจ้าง
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทาสัญญาจ้างตามแบบ ดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างซ่อมทางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา
ไม่น้ อยกว่า ๓๐ วัน นั บ ถัดจากวัน ที่การรถไฟฯ ได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๑๐. การจ่ายเงินล่วงหน้า
งานนี้ไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้า
๑๑. การหักเงินประกันผลงาน
งานนี้ไม่มีการหักเงินประกันผลงาน
๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ
๑๓.๑ เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕๖๒
กำรลงนำมในสั ญ ญำจะกระท ำได้ต่อเมื่อ กำรรถไฟฯ ได้อนุมัติ เงินค่ ำก่อสร้ำงจำกงบประมำณ
ประจำปี พ.ศ.2562 แล้วเท่ำนั้น
๑๓.๒ เมื่อการรถไฟฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนาสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ
และของนั้นต้องนาเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกาหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑) แจ้งการสั่งหรือนาสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน
นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
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ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้ าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(๓) ในกรณี ที่ไม่ป ฏิบั ติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๓.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งการรถไฟฯ ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทาสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ
ภายในเวลาที่กาหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ การรถไฟฯ จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรื อเรียกร้องจากผู้ออก
หนั งสือค้าประกัน การยื่ น ข้อเสนอทัน ที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ ช ดใช้ความเสี ยหายอื่น(ถ้ามี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓.๔ การรถไฟฯ สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกาหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลง
จ้างเป็นหนังสือให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๓.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัยของการรถไฟฯคาวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม
๑๓.๖ การรถไฟฯ อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากการรถไฟฯ ไม่ได้
(๑) การรถไฟฯ ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหรือได้รับจัดสรร แต่ไม่เพียงพอ
ที่จะทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป
(๒) มีการกระทาที่ เข้าลั กษณะผู้ ยื่น ข้อเสนอที่ช นะการจัดจ้างหรือที่ ได้รับการคัดเลื อกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา
(๓) การทาการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ การรถไฟฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
๑๓. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง
การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดังระบุในข้อ ๑.๕ จะนามาใช้ในกรณีที่ค่างาน
ก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มขึ้น โดยวิธีการต่อไปนี้
ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคานวณที่ใช้กับสัญ ญาแบบปรับราคา
ได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหนังสือสาหนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร ๑๐๙/ว ๐๒๐๓ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กาหนดไว้ ในวันแล้วเสร็จตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่การรถไฟฯ ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุในข้อ ๑.๕
๑๔. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อการรถไฟฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศ
นี้ แล้ วผู้ ยื่ น ข้อเสนอจะต้ องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่ าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ผู้ ผ่านการ
ทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและ
ทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตร

-11ระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่างแต่จะต้องมีจานวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๑๕.๑ ระดับ ปวช. สาขาช่างโยธา/ก่อสร้าง หรือเทียบเท่า
๑๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้าง ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลื อกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนดไว้โดยเคร่งครัด
๑๖. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
การรถไฟฯ สามารถนาผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพื่อนามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือ
ทาสัญญากับการรถไฟฯ ไว้ชั่วคราว
การรถไฟแห่งประเทศไทย
วันที่ 30 ตุลำคม 2561

