
รหัสงบประมาณ ๐๘๐๐๖๒๙๐๐๓๔๑๐๒๖๓

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding ะ e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ 

(รหัสงาน ๓๑๗๐๐) งานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอนควบคุม 

๐๒๐๑ ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน ๑ ที่กม.๔+๘๐๐ และกม.๔+๒๐๐ ปริมาณงาน 

๒ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหกล้านบาทล้วน) สายทางในความควบคุม

ของแขวงทางหลวงนนทบุร ี โดยจะดำเน ินการหาต ัวผ ู้ร ับจ ้างด ้วยว ิธ ีประกวดราคาอ ิเล ็กทรอน ิกส ์

(Electronic Bidding ะ e - bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากสะพานลอยบริเวณดังกล่าว เปีนสะพานโครงสร้างเหล็ก มีสภาพทรุดโทรมเนื่องจาก 

อายุการใช้งานเปีนเวลานาน อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น เซ่น สถาบันวิชาการ ทีโอที ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที 

อีกท้ัง ห้างสรรพสินค้า พันทิพย์งามวงศ์วาน เปีนอันตรายต่อผู้ใช้'บริการอย่างมาก แขวงทางหลวงนนทบุรี 

เห็นควรดำเนินการเปลี่ยนรอยต่อสะพาน ปรับระดับผิวทางทั้งด้านบนสะพาน พร้อมทั้งเครื่องหมายจราจร 

บนผิวทาง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน อีกทั้งยังเปีนการแกิไฃปิญหาการจราจรในสายทางช้างต้นอีกด้วย

แขวงทางหลวงนนทบุรี ซึ่งดูแลรับผิดชอบเส้นทาง ได้จ ัดทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับ 

สนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการ ก่อสร้าง ช่วงดังกล่าวและได้รับความเห็นชอบจาก สำนักอำนวยความ 

ปลอดภัย กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาดัวผู้รับจ้าง

๒. วัตถุประลงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีความประสงค์จ้างเหมาทำงานสะพานลอย

คนเดินข้ามหรือทางลอด ทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพาน 

พระน ั่งเกล ้า ตอน ๑ ท ี่กม.๔+๘๐๐ และกม.๔+๒๐๐ ปร ิมาณ งาน ๒ แห่ง วงเง ินงบประมาณ 

๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อให้ทางมีสภาพดีรองรับการ้จราจรเปีนการอำนวยความสะดวก และปลอดภัยแก่ 

ผู้ไซ้ทาง โดยจะดำเนินการหาดัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- 

bidding)

๓^ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณ.สมบัติ ดังฺต่อ!ปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๓.๒ ไม่เปีนบุคคลล้มละลาย 

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ 

ช ั่วคราวเน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ ์การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่ 

ร ัฐมนตร ีว ่าการกระท รวงการคล ังกำหนดตามท ี่ป ระกาศเผยแพ ร ่ในระบบเคร ือข ่ายสารสนเท ศของ 

กรมบัญชีกลาง

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานชอง 

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการชองนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 

บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา



๓.๘ ไม่เปีนผู้มีผลประโยฃน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงนนทบุรี กรมทางหลวง ณ. วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการ 

อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 

ผู้ยื่นข้อเสนอ ไต้มีคำสั่งให้สละสิทธี้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..............ไว้กับกรมบัญชีกลาง(กรณี

คณะกรรมการราคากลางได ้ประกาศกำหนดให ้งานก่อสร้างสาขานั้นต ้องขึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอ‘บการไว้กั'บ 

กรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงิน

ไม่น้อยกว่า........ - ........................ บาท (.............-............... ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ

หน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้อง 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 

“ ก ิจการร่วมค ้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ 

ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ 

บุคคลที่เช้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน 

กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีช้อตกลงระหว่างผู้เช้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เช้าร่วมค้ารายใดราย 

หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเช้าเสนอราคากับทางราฃการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น 

ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน 

ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 

ทะเบ ียนเป ็นนิต ิบ ุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซ ึ่งม ีหน้าท ี่ร ับจดทะเบ ียน (กรมพัฒนาธุรก ิจการค้า กระทรวง 

พาณิชย์)

๓.๑๒ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอ ต ้องลงทะเบ ียนในระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างภาคร ัฐ  ด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 

(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ได้รับการ'จดทะเบียนเป็นผู้'รับเหมา งานบ่ทรง,ทาง[ประเภท.๙ !'งุานก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม) 

และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ไดัรับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวง ในงานนำรงทางปรุ.ะเภท.๙.(งาน 

ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม) ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะได้รับการคงสิทธึ๋เดิมโดยจะต้อง 

เป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายซื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏใน 

เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ.๖,0๐๐,๐๐๐,๐๐.บาท .(เงินหกล้านบาทถ้วน).

๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น...๔,.๙๙๔,๙๔๔,๒๙....บาท..(เงินห้า.ล้าน.เล้า.แสน.เก้าหม่ืน.ห้า.พัน 

เก้า-ร้อย.ห้าสิบห้า-บ.วท.ย่ี.ลืบ.เก้า.สตางค์) ^

http://www.gprocurement.go.th


๓

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อลร้างและล่งมอบงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน...®๕๐..วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
/

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาขุดละ ๑1๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งพันบาทล้วน)

๗. หลักประกันการเลนอุราคา

หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ ๕ ของวงเงินงบประมาณ ........- .......... เน ินเง ิน......-....บาท

(เงิน........:........ บาทล้วน)

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ครั้งน ี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ 

หลักเกณฑ์ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวมตํ่าสุด

๙. แบบรูปรายการ

จ้างเหมาทำงานสะพานลอยคนเดินข้ามหรือทางลอด(รหัสงาน ๓๑๗๐๐) ทางหลวงหมายเลข 

๓๐๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ตอน ๑ ที่กม.๔+๘๐๐ และ 

กม.๕+๒๐๐ ปริมาณงาน ๒ แห่ง ดำเนินการโดยวิธี

- REMOVAL OF EXISTING SIDE WALK ปริมาณงาน ๙๖๐ SQ.M.'

- REMOVAL OF EXISTING PEDESTAIN BRIDGE ปริมาณงาน ๑ EACH.'

CONCRETE SLAB ๔0X๔๐X๓.๕ CM. ปริมาณงาน ๙๖๐ SQ.M.'

- REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BARRIER (PEDESTAIN BRIDGE) ปริมาณงาน ๑๘ M.

- CONCRETE BARRIER (PEDESTAIN BRIDGE) ปริมาณงาน ๑๘ M.

- CURB MARKING ปริมาณงาน ๒๒ SQ.M.'

- NEW PEDESTRIAN BRIDGE TYPE c  ปริมาณงาน ๑.๐๐ EACH.'

- งานปรับปรุงศาลาทางหลวงเดิม ปริมาณงาน ๒ แห่ง .

- งานทาสีอะครืลิคกึ่งเงา■ ปริมาณงาน ๑๔๐ ตร.ม./'

- งานเปลี่ยนแผ่นเหล็กกันลื่นและติดตั้งหลังคาช่วงบันไดสะพานลอย ปริมาณงาน ๒๓ เมตร^

- TRAFFIC SIGNS AND DEVICES DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน ๒ SET. ^ 

ดำเนินการตามแบบรูปรายการก่อสร้างและแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑๐. ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือ 

ข้อตกลงจ้างเนินหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก...กรม...

จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าธีเนดังกล่าวเนินจำนวนร้อยละ..๑๐ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเนิน

รายวันเนินจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐...๒๕ ของราคาค่างาน
0 ๘ - 

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น

๑๑.๑ □  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ ๒๕๖๔.........แล้ว

๑๑.๒ 0  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ....๒๕๖๔..



อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ 

พระราชบ ัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒ 

๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๔๔๑ 

๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑ 

๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 

๑.๒.๔ STANDARD DRAWING (Revision ๒๐๑๔)

๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.ม.) และข้อกำหนด (ทล.ก.)

๑๒.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสลI g *1» XY-

๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญดณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 
1 °___ __๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ 

๑๒.๑๑ แบบแปลน จำนวน ๑ ขุด
ĝpr w «'

๑®.๑๑ แบบแบถน MTU'JU ๑ 'พุ! ^

๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 
___ /3„ ____  , „  ,

หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ ์ หรือแสดงความคิดเห็น

กรมทางหลวง (ลิงหาคม ๒๔๖๑)

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้

สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัด 

นนทบุรี ๑๑๐๐๐ โทร. ๐ ๒๔๒๗ ๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๔ โทรสาร ๐๒๔๒๗๒๔๘๙ หรือเว็บไซด์ของกรมทาง 

หลวง www.doh.go.th หรือทาง E-mail Address : ป๐1า๑๑๖๖(ร)doh.go.th

สาธารณซนที่ต ้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยขื่อ และที่อยู่ ของผู้ให้ 

ข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๔. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา..๒๗๐.วันนับแต่วันเสนอราคา

- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

ลงขอ.................. ............... ...............ประธานกรรมการฯ

(นางขัขฎาวรรณ ท้าวฬา) รอ.ฃท.(ว)นนทบุรี

.............กรรมการๆ

(นายปริญญา ขาวประเสริฐ)ขผ.ฃท.นนทบุรี

ลงข่ือ................... ร)....................กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวธนิดา จินตธนะเด'ซ) หพ.ฃท.นนทบุรี

http://www.doh.go.th

