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ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E lectronic  Bidding ะ e-b idd ing )

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ...งาน 
.ฟลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต.(รหัสงาน๒๒๔๐๐.). ใน'ทาง[หลวงหมายเลข..๓๐๒...!ตอน.ควบคม. ๐๒๖.๑.., 
๐๒๐๒ ต อ น .แ ยก พ งษ ์เพ ข ร..- สะพานพระนั่งเก.ล้า ต ่างระดับนางใหญ่ ระหว่าง.กม.๗+๔๐Q -
กม.๑๔+๒๐๐ (.ทางคู,ขน าน ..ด ้วนขวาหางเป ็นช ่วงๆ) ปร ิมาณ งาน ๓๔,๔๓๐..เม ตร สายทางในความ 
ควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี โดยจะดำเนินการหาตัวผู้ร ับจ้างด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding ะ e-bidding)
๑. ความเป็นมา

เนื่องจากการให้บริการที่นาน แขวงฯ นนทบุรี เห็นควรดำเนินการเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต 
เพื่อมิให้นํ้าไหลลงสู่ชั้นโครงสร้างทางจากบริเวณรอยต่อเปีนเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อขั้นโครงสร้าง 
ทาง

แขวงทางหลวงนนทบุรี ซึ่งดูแลรับผิดขอบเส้นทาง ได้จัดทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับ 
สนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ช่วงดังกล่าวและได้รับความเห็นขอบจาก สำนัก 
บริหารบำรุงทาง กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง
๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มิความประสงค์จ้างเหมา.ทำงานเปลี่ยนวัสดุรอย.ต่อ 
ผ ิวคอนกรีต.(รห ัสงาน๒๒๔๐๐). ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอนควบคม..0.๒๐๑.,. ๐๒๐๒ ตอน 
แยกพงษ์เพขร - สะพานพระนั่งเกล้า..-..ต ่าง.ระดับบางใหญ่..ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ .-...ก.ม.,๑๔+๒๐๐ 
.(ทางคู่ขนาน..ด้านขวาทางเป็นข่วงๆ)...ปริมาณงาน..๓๔,๔๓๐...เมตร โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
๓. ผู้ยื่นข้อเลนอจะต้องมีคุณสมนิติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มิความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ 

ช ั้วคราวเน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ ์การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่ 
ร ัฐมน ตร ีว ่าการกระท รวงการคล ังกำห น ดตามท ี่ป ระกาศเผยแพ ร ่ใน ระบ บ เคร ือข ่ายส ารส น เท ศของ 
กรมบัญชีกลาง

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวิในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรีหาร ผู้มิอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบั้นด้วย

๓.๖ มิคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ ไม่เป็นผู้มิผลประโยฃน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย 
แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นซรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
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๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ๋ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................. - ...............ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญฃีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงิน
ไมน้อยกว่า ๘๑๐,๐๐๐,๐๐ บาท. (เงินแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ 
หน่วยงานรัฐ /

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้อง 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“ก ิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ 
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไค้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ 
บุคคลที่เช้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน 
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีช้อตกลงระหว่างผู้เช้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เช้าร่วมค้ารายใดราย 
หนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเช้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น 
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน 
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนเป็นนิต ิบ ุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งม ีหน้าท ี่ร ับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรก ิจการค้า กระทรวง 
พาณิชย์)

๓.๑๒ ผ ู้ย ื่นข ้อ เสนอ ต ้อ งลงท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างภ าค ร ัฐ  ด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 
(Electronic G overnm ent Procurem ent: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา............................. - ........................................และไม่ขาดคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้!ด้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน.................... -....................
ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะได้รับการคงสิทธี้เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายขื่อผู้ 
ย ื่นคำขอข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอบการงานก ่อสร ้างไว ้ก ับกรมบ ัญช ีกลางตามท ี่ปรากฏในเว ็บไซต ์ พพพ. 
G procurem ent.go.th

๓.๑๔ กรณีโรงงานผสมแอสฟืลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟืลท์คอนกรีตแบบเคลื่อนท่ี (Mobile 
Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบเ ร.ง. ๔) จากกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ- ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ■ ■ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอนหรือ 
ผู้ผ่ืนข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟืลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้
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----------------------(ก) เอกสารยินยอมให้โช้พัลิตกัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสพิลต์
คอนกรีต

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ 
ความยินยอมให้ใช้ผลิตกัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก 
ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน
----------------- ๓.๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต— และเส้นทางขนส่งจาก
โรงงานผสมแอลฟืทต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการ โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร สำหรับผิวทาง 
แบบแอสฟ้ลต์คอนกรีตให้เป็นตามแบบมาตรฐาน ทล.ม.๔๐๘-๒๕๓๒ 
๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ..๒,๗๐๐,๐๐๐..๐๐. บาท (เงินสองล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน)
๔.๒ ภายในวงเงิน (ราคากลาง)...๒,.๖๙๙,.๙๑๗.,๑๕..บาท (เงินสองล้านหกแสนเก้าหมื่นเก้าพัน 

เก้าร้อยสิบเจ็ดบาทสิบห้าสตางค์)
๔. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน....๙๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)
๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ ๔ ของวงเงินงบประมาณ............. - ........... เป็นเงิน........- .......... บาท
(เงิน............. ...........บาทถ้วน)
๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน ี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ 
หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวมตาสด.
๙. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน

จ้างเหมาทำการงานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (รหัสงาน ๒๒๔๐๐) ในทางหลวงหมายเลข 
๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ , ๐๒๐๒ ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า - ต ่างระดับบาง 
ใหญ่ ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๑๔+๒๐๐ (ทางค ู่ขนาน ด ้าน ขวาท างเป ็น ช ่วงๆ ) ปร ิมาณ งาน 
๓๔,๔๓๐ เมตร ดำเนินการโดยวิธี

- REPLACMENT OF CONCRETE PAVEMENT JOINT SEALING ปริมาณงาน ๓๔,๔๓๐ M.

-TRAFFIC SIGN AND DEVICES DURING CONSTRUCTION ป ร ิม าณ งาน  ๑ EACH. 
ดำเนินการโดยวิธีหรือแบบ และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑๐. ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์น ี้ หรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก...กรม... 
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ....๑๐....ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น



๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็น 
รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ.. ๐,๒๕.ของราคาค่างาน

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -b idd ing) นี้
๑๑.๑ □  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.....๒๕๖๔........... แล้ว
(9)(9).k) 0  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ....๒๕๖.๔................

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ 
ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรร 
เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้ง 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคมงานก่อฝ็ร้าง ดังนี้
๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ ร-ายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑
๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑.๒.๕ STANDARD DRAWING (Revision ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.ม.) และข้อกำหนด (ทล.ก.)
๑๒.๗ คู่มือควบคุมง-ว■นก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คล■ล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ
๑๒.๑๑ แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 
กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถล่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ

จัดหานี้ ได้ท่ี
สถานที่ต ิดต่อ แขวงทางหลวงนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเม ือง 

จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐ ๒๕๒๗ ๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๕ โทรสาร ๐ ๒๕๒๗ ๒๔๘๙ หรือเว็บไซด์ของ 
กรมทางหลวง ww w .doh.go.th หรือทาง E-mail Address : doh@๑๖๖@ doh.go.th

สาธารณขนที่ต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยขื่อ และที่อยู่ ของ 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๔. หมายเหดุ
- กำหนดยืนราคา...๒๗๐..... วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราขการ

http://www.doh.go.th


-  ๕ -

ลงซ่ือ.
(นายโสภณ สังข์แป้น)

ประธานกรรมการฯ 
รอ.ฃท.(ป)นนทบุรี

ลงซ่ือ. .กรรมการฯ
(นายปริญญา ขาวประเสริฐ) ซผ.ฃท.นนทบุรี

เห็นชอบ

(นายพัฒนพงศ์ ทองสุข) 
ผอ.ฃท.นนทบุรี


