ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุห รือแบบรูป รายการงานก่อสร้าง
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ะ e-bidding)
แผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อ
ยกมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พ ัก ริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังซมภู-บ้านโตก ระหว่า ง กม.
๒๑๓+๔๙๗-กม.๒๑๓+๙๗๗ (LT.) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงเพชรบุรณ์ที่ ๑ โดยจะดำเนิน การหา
ตัว ผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว เป็นเส้นทางที่สำคัญด้านการขนส่งสินค้าและบริการจำนวนมาก จะเข้า
สู่ตัวเมืองเพชรบุรณ์ ปริมาณการจราจรเริ่มเพิ่มขึ้น ทุกปี เห็นควรก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ติดตั้ง
ไฟฟ้าแสงสว่างและอปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่น ๆ เพื่อความปลอดภัยแก,ผู้ใช้'ทาง
สำนัก งานทางหลวงที่ ๖ และแขวงทางหลวงเพชรบุรณ์ท ี่ ๑ ซึ่งดูแ ลและรับ ผิดขอบเส้น ทางได้
จัด ทำแผนรายประมาณการ เสนอขอรับสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้างที่พักริมทางดังกล่าวและได้รับ
ความเห็นขอบจากสำนักบริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
๒. วัตลุประสงค์
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖ มีความประสงค์จะทำการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงาน
จ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบุรณ์
ที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังซมภู-บ้านโตก ระหว่าง กม.๒๑๓+๔๙๗-กม.๒๑๓+๙๗๗ (LT.) วงเงิน
งบประมาณ ๑๖,๐๗๕,๐๐๐.๐0 บาท เพื่อ ให้ท างมีส ภาพดีร องรับ การจราจรเป็น การอำนวยความสะดวกและ
ปลอดภัยแก,ผู้ใช้ทาง โดยจะดำเนิน การหาตัวผู้รับ จ้างด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic Bidding :
e-bidding)

๓. ผู้ยื่บข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติตังต่อไปนี้:
๓.๑

มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็น'บุคคลส้มละลาย
๓.๓ ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม'เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่อ งจากเป็น ผู้ท ี่ไ ม่ผ ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการตามระเบีย บที่ร ัฐ มนตรีว ่า การ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม'เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
/ ๓.๗ เป็นนิติบุคคล...

๓.๗ เป็นนิติบุคลผู้มีอาชีพรันจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็น ผู้ม ีผ ลประโยชน์ร่วมกัน กับ ผู้ยื่น ข้อ เสนอราคารายอื่น ที่เข้ายื่น ข้อ เสนอให้แ ก่

กรม ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม,เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๔ ไว้กับ
กรมบัญ ชีก ลาง(กรณีค ณะกรรมการราคากลางได้ป ระกาศกำหนดให้ง านก่อ สร้า งสาขานั้น ต้อ งขึ้น ทะเบีย น
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
๓.๑๑

ผู้ย ื่น ข้อ เสนอต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้ว ยอิเล็ก ทรอนิก ส์ (Electronic
Governm ent Procurem ent: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔. วงเงินในการจัดจ้าง
๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๑๖,๐๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบหกล้านเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๔.๒ วงเงินราคากลาง ๑๖,๓๒๖,๗๘๖.๒๐ บาท (สิบหกล้านสามแสนสองหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปด
สิบหกบาทยี่สิบสตางค์)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

- ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน .๑๘.0 วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกวดราคา ราคาขุดละ ©1.๐.0๐,0๐. บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

ค่าหลักประกันซอง....๘ © สน.๗๔Q ,.Q .Q ... บาท (แปดแสนสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

๘. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
๘.๑ ให้เป็นไปตามแบบแปลนก่อสร้างของงานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยก
มาตรฐานงานทาง งานก่อสร้างที่พักริมทาง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนวังซมภูบานโตก ระหว่าง กม.๒๑๓+๔๙๗-กม.๒๑๓+๙๗๗ (LT.)

๙. ค่าปรับ

- ค่า ปรับ ตามสัญ ญาจ้า งแนบท้า ยเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ หรือ ข้อ ตกลงจ้างเป็น
หนังสือจะกำหนด ดังนี้
๙.๑ กรณทผู้รับจ้างนางานทรับจ้าง เปจ้างข่วง เหผู้อนทำอกทอดหนิงโดยโมโดรับอนุญาตจากกรม
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าHนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ.......๑๒............... ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญ ญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น
รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ.... ๐.๒๔.....ของราคางานจ้าง
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/ ๑๐. งานตาม...

- ๓©๐. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) นี้
๑๐.๑
๑๐.๒

ได้รับอนุมุตเงินงบประมาณรายจ่ายประจำจ พ.ศ. ๒.(£๖.๔ แล้ว

E/J ยังไม่ได้รับอนุมุติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒.<£๖.๔

อนึ่ง การจัด ซื้อ หรือ จัด จ้า งครั้ง นี้ จะมุก ารลงนามในสัญ ญาหรือ ข้อ ตกลงเปีน หนังสือ ได้ต ่อ เมื่อ
พระราชบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผ ลใช้บ ังคับ และได้รับ จัด สรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้
๑๑.

รายละเอิยดและข้อกำหนดอื่น ที่น่ามาใข้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

(๑) แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด
(๒) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้างนุรณะ และงานบำรุงรักษาปี พ.ศ.๒๕๖๑
(๓) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(๔) Standard Drawing
(๕) แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ
กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)
(๖) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑, เล่ม ๒
(๗) รายการละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑
(๘) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไปงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
(๙) มาตรฐานที่.ทล.-ม.๑๐๒/ ๒๕๓๒ งานดินถมคันทาง
(๑๐) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๐๕/ ๒๕๓๒ งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม
(๑๑) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๒๑๑/๒๕๓๓ งานขั้นทรายรองถนนคอนกรีต
(๑๒) มาตรฐานที่ ทล.-ม.๓๐๙/๒๕๔๔งานถนนปอรัตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต
รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ตามข้อ (๒) - (๑๒) ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดาวนโหลดได้ที่เว็บไซด์ www.doh-go.th

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งขอคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจ ารณ์ เกี่ย วกับ รายละเอีย ดคุณ ลัก ษณะของพัส ดุท ี่จ ะ
จัด หานี้ ได้ที่
สถานที่ติดต่อ: สำนักงานทางหลวงที่ ๖ (เพชรบูรณ์) กรมทางหลวง ถนนสระบุรี-หล่มสัก
ตำบลสะเดียง อำเภอเมือ ง จังหวัดเพชรบูรณ์ หรือทางเว็บไซด์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์
๐-๕๖๗๓-๗๐๓๒ ต่อ ๑๐ ๙ โทรสาร ๐-๕๖๗๓-๗๐๓๒ ต่อ ๑๐ ๙ หรือ ทาง E-mail
Address
:
d o h o b ๐๑ ©doh.go.th

สาธารณชนที่ด้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็บ ต้องเปีดเผยขื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
/ ๑๑. หมายเหตุ...

หมายเหอุ
กำหนดยืนราคา ๒6)1.0 วัน นับแต่วันเสนอราคา
การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของทางราชการ

ลงขื่อ
(นายสมบูรณ แก้วลมัย)
ลงซื่อ

= ^ ร #(นายอนุสักด บวสา)
1

ลงขื่อ

(A

(นายอภิซน ไชยซมภู)
ลงขื่อ

(นายอภิชาต อุปสิทธึ๋)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖

กรรมการ
วบ.ทล.๖
กรรมการ
หพ.ทล.๖

(นายโกวิท ไพรไพศาล)

กรรมการ
วิศวกรโยธาชำนาญการ

(นายเอกราช รางแรม)

กรรมการ
นายช่างโยธาชำนาญงาน
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^

^

ลงขื่อ

อนุมิด

ประธานกรรมการ
รส.ฑล.๖.๑

