รหัสงบประมาณ 0๘๐๐๖๒๙๐๐๒๔®0๒๗๙

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding ะ e-bidding)
แผนงานรายประมาณการ กิจ กรรมบำรุง รัก ษาทางหลวง ประจำปีง บประมาณ ๒๕๖๔ ...งาน

เปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน ๒๒๔00).. ในทางหสวงหมาย.เลข...๓0๒...ตอน.ควบคุม.. 0๒๐๑
ตอน แยกพงษเพขร - สะพานพระนั่งเกล้า ..ระหว่าง กม,๗+.๔๐๐ -. ก.ม,.๙.+๒๐๐ (ทางหลัก) .ปริมาณงาน
๒๒,.๐๐.๐..เมตร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ะ e-bidding)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากการให้บริการที่นาน แขวงฯ นนทบุรี เห็นควรดำเนินการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต
เพื่อมิให้นํ้าไหลลงสู่ขั้นโครงสร้างทางจากบริเวณรอยต่อเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อขั้นโครงสร้าง
ทาง
แขวงทางหลวงนนทบุรี ซึ่งดูแลรับ ผิดขอบเส้น ทาง ได้จ ัด ทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับ
สนับสนุน งบประมาณมาดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ข่วงตังกล่าวและได้รับ ความเห็น ขอบจาก สำนัก
บริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีค วามประสงค์จ้างเหมาทำงาน.เปลี่ยนวัสดุรอย.ต่อ.

ผิวคอนกรีต (รหัสงาน ๒๒๔๐๐.).ใน.ทา.งหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน..แยกพงษ์เพขร
- ..สะพานพระนั่ง.เกล้า...ระหว่าง .กม,.๗+.๔๐๐.. - กม.๙+๒๐๐.(ทางหลัก).. ปริม าณงาน..๒๒.,๐๐๐...เมตร
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ะ e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็น บุค คลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูก ระงับ การยื่น ข้อ เสนอหรือ ทำสัญ ญากับ หน่วยงานของรัฐ ไว้
ขั่ว คราวเนื่อ งจากเป็น ผู้ท ี่ไ ม่ผ ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิง านของผู้ป ระกอบการตามระเบีย บที่
รัฐ มนตรีว ่า การกระทรวงการคลัง กำหนดตามที่ป ระกาศเผยแพร่ใ นระบบเครือ ข่า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที,คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย
แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธื้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๒
๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................ -...............ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอ'บการไว้กั'บ
กรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง

ในวงเงิน
ไม่น ้อยกว่า... ๕ ๑๖,๐๐ ๐ .๐ ๐ บาท ..(เงินห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพัน บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่ส ัญ ญา
โดยตรงกับหน่วยงานรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้อง
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจ การร่ว มค้า ” ส่วนคุณ สมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจ การร่ว มค้าดังกล่าวสามารถน่าผลงานก่อ สร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีท ี่ก ิจ การร่ว มค้าไต้ม ีข ้อ ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็น ลายลัก ษณ์อ ัก ษรกำหนดให้ผ ู้เข้าร่ว มค้ารายใดราย
หนึ่ง เป็น ผู้ร ับ ผิด ขอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับ ทางราขการ และแสดงหลัก ฐานดังกล่าวมาพร้อ มการยื่น
ข้อ เสนอประกวดราคาทางระบบจัด ซื้อ จัด จ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใข้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาไต้
ทั้งนี้ “กิจ การร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น นิต ิบ ุค คลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบีย นเป็น นิต ิบ ุค คลต่อ หน่ว ยงานของรัฐ ซึ่ง มีห น้า ที่ร ับ จดทะเบีย น (กรมพัฒ นาธุร กิจ การค้า กระทรวง
พาณิชย์)
๓. ๑๒ ผู้ย ื่น ข้อ เสนอ ต้อ งลงทะเบีย นในระบบจัด ซื้อ จัด จ้า งภาครัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ทรอนิก ส์
(Electronic G overnm ent Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง
โดยเป็น ผู้ไต้รับ การจดทะเบียนเป็น ผู้รับ เหมา............................-........................ ...............และไม่ขาดคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน....................-.....................
ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะไต้รับการคงสิทธิ, เติมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญ ชีรายซื่อผู้
ยื่น คำขอขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการงานก่อ สร้า งไว้ก ับ กรมบัญ ชีก ลางตามที่ป รากฏในเว็บ ไซต์ WWW.
Gprocurement.go.th
๓.๑๔ กรณีโรงงานผสมแอสพัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลท์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile
Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิ-จค-ารโรงงาน (แบบ ร.ง. ๔) จากกรมโรงงาน
อุด■สาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอกอุ-ตูคยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนหรือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอื่น--ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
----------------------(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิต ภัณฑ์จ ากผู้ไต้■รันอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟืลต์
คอนกรต

๓
(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้
ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก
ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน
----------------- ๓.๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต— และเส้นทางขนส่งจาก
โรงงานผสมแอสพิทต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการ โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑0 กิโลเมตร สำหรับผิวทาง
แบบแอสฟ้ลต์คอนกรีตให้เป็นตามแบบมาตรฐาน ทล.ม.๔๐๘-๒๕๓๒

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ...๑,๗๒๐,๐๐๐,๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนสองหมื่นบาทถ้วน)
๔.๒ ภายในวงเงิน (ราคากลาง)...๑,.๗๑๙,๖๓๓,๐๐... บาท (เงินหนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน

หกร้อยสามสิบสามบาทล้วน)
๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน....๙๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาขุดละ ๒๐0.๐๐ บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเลนอุราคา
หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณ.............- ____เป็นเงิน........ - ..........บาท
(เงิน............- .......บาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา
การพิจ ารณาผลการยื่น ข้อ เสนอประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้ง นี้ กรมจะพิจ ารณาตัด สิน โดยใช้
หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวมตาสด

๙. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน
จ้า งเหมาทำการ งา.น.เปลี่ยน.วัสดุรอยต่อ.ผิวคอนกรีต..(รหัส.งาน..๒๒๔๐๐1..ในทาง.หลวง.หมาย.เลข
๓๐๒ตอนควบดุม๐๒ ๐๑ตอนแยกพงหัเพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ระหว่างก.ม,๗+๔๐๐...-..กม,๙.+๒๐๐
.(ทางหลัก). ปริมาณงาน...๒๒,.๐๐๐...เมตร ดำเนินการโดยวิธี
- REPLACMENT OF CONCRETE PAVEMENT JOINT SEALING ปริมาณงาน ๒๒,๐๐๐ M.
-TRAFFIC SIGN AND DEVICES DURING CONSTRUCTION ปริม าณ งาน
ดำเนินการโดยวิธีหรือแบบ และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑

EACH.

๑๐. ค่าปรับ
- ค่า ปรับ ตามสัญ ญาจ้า งแนบท้า ยสัญ ญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม,ได้รับอนุญาตจาก...กรม...
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าผินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ.....๑๐....ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น
๑๐.๒ กรณีท ี่ผู้รับ จ้างปฏิบ ัต ิผิดสัญ ญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับ เป็น
รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ.. ๐,๒๔..ของราคาค่างาน

๔

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้
๑๑.๑ □ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒.๔๖๔ ...........แล้ว
๑๑.๒ 0 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ...๒๕๖๔................
อนึ่ง การจัด ซื้อ หรือ การจัด จ้างครั้ง นี้ จะมีการลงนามในสัญ ญาหรือข้อตกลงเปีน หนังสือได้
ต่อ เมื่อ พระราชบัญ ญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรร
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับ กรณีท ี่ไ ม่ไ ด้ร ับ การจัด สรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อ การจัด ซื้อ หรือ การจัด จ้า งในครั้ง
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ ร-ายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๔๔๑
๑๒.๓ คู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑.๒.๔ STANDARD DRAWING (Revision ๒0๑๔)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.ม.) และข้อกำหนด (ทล.ก.)
๑๒.๗ ค่มีอควบคุมงา-น ล ่^ ■ร ้างละพานและท่อเหลี่ยม คล■ล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดแล#มาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้า■แสงสพ่ษ นทางหล-วง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟ■คระพริบบนทางหลวง
๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ
๑๒.๑๑ แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ
กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๔๖๑)

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแลดงความคิดเห็น
สามารถล่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ
จัดหานี้ ได้ที่

ลถาน ทีต่ ิดต่อ แขวงทางหลวงนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือ ง
จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐ ๒๔๒๗ ๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๔ โทรสาร ๐ ๒๔๒๗ ๒๔๘๙ หรือเว็บไซด์ของ
กรมทางหลวง www.doh.go.th หรือทาง E-mail Address : ป๐1า๑๑๖๖(Sdoh.go.th

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยซื่อ และที่อยู่ ของ
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
๑๔. หมายเหตุ
-กำหนดยืน ราคา..๒๗๐.....วันนับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เปีนไปตามสูตรของราชการ

-

๕ -

ลงขื่อ.
(นายโสภณ สังข์แป้น)
ลงขื่อ.

.กรรมการฯ
(นายปริญญา ขาวประเสริฐ) ซผ.ฃท.นนทบุรี

ลงขื่อ.

.ประธานกรรมการฯ
รอ.ขท.(ป)นนทบุรี

.กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวธนิดา จินตธนะเดข) หพ.ขท.นนทบุรี

