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ขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR ) 
จางซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถิ่น อด.ถ.126-07 โดยวิธี Pavement In-Place 

Recycling สายทางบานแดง หมูท่ี 8 – บานนาทราย ตําบลบานแดง 

 
1. ความเปนมา 

 ดวยถนนลาดยางซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน อด.ถ.126-07 โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายทางบานแดง หมูท่ี 8 – บานนาทราย ตําบลบานแดง  เปนถนนสายหลักใน
การสัญจรของประชาชนหมูบาน สายทางบานแดง หมูท่ี 8 – บานนาทราย ตําบลบานแดง  และตําบลขางเคียงใน
การเดินทางเขาตัวอําเภอแตถนนมีสภาพชํารุด ทําใหถนนชํารุดเสียหายบอยครั้งในทุกๆ ป องคการบริหารสวน
ตําบลบานแดงไดเล็งเห็นความสําคัญท่ีจะแกปญหา จึงไดข้ึนทะเบียนเปนทางหลวงทองถ่ินตั้งเปนโครงการบรรจุใน
แผนพัฒนา และทําโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ซ่ึงจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณ ปงบประมาณ 2564 ทําการซอมสรางถนนลาดยางใหประชาชนไดใชประโยชนอยางเต็มท่ี 

วงเงินงบประมาณ  9,227,000.-บาท (-เกาลานสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-)  
ราคากลางงานกอสราง  9,454,820.49.-บาท (-เกาลานส่ีแสนหาหม่ืนส่ีพันแปดรอยย่ีสิบบาทส่ีสิบเกา    
สตางค-) 

2. วัตถุประสงค 
2.1     เพ่ือใหมีถนนท่ีไดมาตรฐานใชสัญจร ไดสะดวกรวดเร็วมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน 
2.2     เพ่ืออํานวยความสะดวกในการจัดสงพืชผลทางการเกษตร 
2.3     เพ่ือแกไขปญหามลพิษ  ลดฝุนละออง 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
3.1      มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2      ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3      ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอ หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ
หนวยงานของรัฐ ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8 ไมเปนผูมีประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลบานแดง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเลคทรอนิกส หรืไมเปนผูกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง
เปนธรรมในการประกวดราคาอิเลคทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ และคุมกันเชนวานั้น 
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          3.10   เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานกอสราง สาขางานกอสรางทาง ไมนอยกวาชั้น 6 ประเภท 
หลักเกณฑคุณสมบัติท่ัวไปและคุณสมบัติเฉพาะไวกับกรมบัญชีกลาง 

3.11   ผูยื่นเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไม 
นอยกวา 4,727,410.25.-บาท(-ส่ีลานเจ็ดแสนสองหม่ืนเจ็ดพันส่ีรอยสิบบาทย่ีสิบหาสตางค-) และเปน
ผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานเอกชนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือ ผูยื่น
ขอเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการคารวม”ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการคารวมจะตองมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิจการคา
รวม”สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการคารวมดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใช
เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาท่ีเขาประกวดราคาได 

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมนิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขา
รวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาเวนแตในกรณีท่ีกิจการ
รวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูรวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบ
หลักในการเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้น สามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลัก
รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการคารวมท่ียื่นเสนอราคาไดท้ังนี้ “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคล
ใหม”หมายความวา กิจการคารวมท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

3.12   ผูยื่นเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic  
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.13 ผูยื่นเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

3.14 ผูยื่นเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตอง ครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนด 

3.15 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับ และจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ
จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.
กําหนด 

3.16 การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ องคการบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และการพิจารณาผูชนะการยื่นขอเสนอ องคการบริหารสวนตําบลจะ
พิจารณาราคารวม 

3.17 ผูยื่นเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากร โดยมีบุคคลท่ีสามารถปฏิบัติงานประจํา ณ 
สถานท่ีกอสรางเพ่ือรับผิดชอบงานอยางนอยไมต่ํากวาประเภทละ 1 คน ในประเภท ภาคีวิศวกรโยธา โดยผูยื่น
เสนอราคาจะตองยื่นสําเนาเอกสารหลักฐานแสดงคุณสมบัติของบุคลากรพรอมรับรองสําเนาถูกตอง ดังนี้ 

(1) หนังสือรับรองของวิศวกร เพ่ือรับรองการควบคุมงานกอสรางใหแลวเสร็จตามรูปแบบ 
และรายการสัญญา 

(2) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมท่ียังไมหมดอายุ 
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 3.18   ผูเสนอราคาตองไดรับมาตรฐานระบบการบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2015  หรือ  มอก.
9001 : 2559 ท่ีเก่ียวของกับดานการดําเนินการกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมถนนผิวลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีต 
 3.19   ผูเสนอราคาตองมีความพรอมดานกอสราง เพ่ือใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยเสนอ
แผนงานและเอกสารตางๆ ดังนี้ 
  1 แผนงานการดําเนินงานกอสราง โดยเสนอแผนการทํางานท่ีสมบูรณของแตละงานท้ังหมดใน
รูปแบบของ Barchart พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
  2 ผูยื่นขอเสนอตองมีโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีต หรือโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีตแบบ
เคลื่อนท่ี (Mobile Asphalt Concrete Plant) ระยะทางจากโรงงานถึงสถานท่ีโครงการไมเกิน 110 กิโลเมตร 
เพ่ือใหสามารถควบคุมอุณหภูมิของสวนผสมแอสฟลทไดตามขอกําหนด และตองแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูยื่นขอเสนอ หรือสําเนาหนังสือรับรองการตั้ง
หนวยงานผลิตแอสฟลทคอนกรีตสําหรับหนวยงานกอสราง จากหนวยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังนี้
เอกสารดังกลาวตองไมหมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอน หรือผูยื่นขอเสนอท่ีขอใชผลิตภัณฑจาก
โรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีตท่ีอ่ืน ตองแสดงหลักฐานดังนี้ 
 (ก) เอกสารยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีต 
ตามแบบเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
 (ข) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบร.ง.4)จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูใหความ
ยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลทคอนกรีต หรือสําเนาหนังสือรับรองการตั้งหนวยงานผลิตแอสฟลท
คอนกรีตสําหรับหนวยงานกอสราง จากหนวยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังนี้เอกสารดังกลาวตองไม
หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอน 
 3.20  เนื่องจากงานกอสรางนี้เปนประเภทงานตามมติคณะรัฐมนตรีแจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรีท่ี นร. 0205/ว 84 ลงวันท่ี 25 มิถุนายน 2543 ผูยื่นขอเสนอจะตองจัดทําเอกสารรายละเอียด
เปนภาษาไทยเก่ียวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” ยื่นเสนอมาพรอมกับเอกสาร
ประกวดราคารายละเอียดตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

4 แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
             โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน อด.ถ.126-07 โดยวิธี Pavement 
In-Place Recycling สายทางบานแดง หมูท่ี 8 – บานนาทราย ตําบลบานแดง โดยซอมสรางผิวทางแอสฟลท
คอนกรีต กวาง 6.00 เมตร  ระยะทาง 3,206 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 19,236 ตาราง
เมตร องคการบริหารสวนตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 1 สายทาง พรอมติดตั้งปายโครงการ
จํานวน 1 ปาย 

  สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  233  หมูท่ี 11         
ต.บานแดง อ.พิบูลยรักษ จ.อุดรธานี หรือสอบถามทางโทรศัพท หมายเลข 0 4225 8179 ในวันและเวลา
ราชการ 

5 ระยะเวลาดําเนินการ 
ดําเนินการซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน อด.ถ.126-07 โดยวิธี Pavement 

In-Place Recycling สายทางบานแดง หมูท่ี 8 – บานนาทรายแลวเสร็จไมเกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม

ในสัญญา 

 



 

     -4- 

6 ระยะเวลาสงมอบงานจาง  
ผูรับจางตองดําเนินการโครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน อด.ถ.126-

07 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบานแดง หมูท่ี 8 – บานนาทราย ตําบลบานแดง  ใหเสร็จ
เรียบรอยและใหเปนไปตามรูปแบบรายการประกอบแบบใหครบถวนและสงมอบงานในระยะเวลาแตละงวดงาน
ตามท่ีระบุไวในสัญญา 

 

7 วงเงินงบประมาณในโครงการเปนเงิน 9,227,000 บาท(-เกาลานสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) 
 

8 สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม หรือมีขอเสนอแนะหรือวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นเปน 
ลายลักษณอักษรโดยเปดเผยตัวไดท่ี 

                  1.ทางไปรษณีย : นายกองคการบริหารสวนตําบลบานแดง  233  หมูท่ี 11 ตําบลบานแดง           
อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 41130 
                  2.โทรศัพท : 0-4225-8179       
                  3.โทรสาร  : 0-4225-8179       
                  4.ทางเว็บไซต : www.bandang.go.th 
                  5.Email Address : 6412301@thailcaladmin.go.th 
 
 
 

        ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ 
                                   ( นายสุริยา ราชมนตรี ) 
                                                   ผูอํานวยการกองการศึกษา 

 
 

        ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
                                   ( นายชัยสทิธิ์  อําเคน )                                          
                                                       ผูอํานวยการกองชาง 

 
 

        ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
                             ( นางสาวมลทิญา  บูรณะสันติ์ )                                          
                                                        เจาพนักงานพัสดุ 
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง 
 

 
         1. โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน อด.ถ.126-07 โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling สายทางบานแดง หมูท่ี 8 – บานนาทราย ตําบลบานแดง 
         หนวยงานเจาของโครงการองคการบริหารสวนตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 

 

         2. วงเงินงบประมาณ  9,227,000.-บาท (-เกาลานสองแสนสองหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) 
         ลักษณะท่ัวไปโดยสังเขป  โครงการซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีต รหัสทางหลวงทองถ่ิน อด.ถ.
126-07 โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางบานแดง หมูท่ี 8 – บานนาทราย ตําบลบานแดง 
โดยซอมสรางผิวทางแอสฟลทคอนกรีต กวาง 6.00 เมตร  ระยะทาง 3,206 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 19,236 ตารางเมตร องคการบริหารสวนตําบลบานแดง อําเภอพิบูลยรักษ จังหวัดอุดรธานี 
1 สายทาง พรอมติดตั้งปายโครงการจํานวน 1 ปาย 

 

         3. ราคากลางคํานวณ  ณ  วันท่ี   กุมภาพันธ 2564 จํานวนเงิน  9,386,672.08.-บาท (-เกาลาน
สามแสนแปดหม่ืนหกพันหกรอยเจ็ดสิบสองบาทแปดสตางค-) 
         4. บัญชีประมาณราคากลาง 
             4.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและทอเหลี่ยม 
            
        5. รายชื่อคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
            5.1 นายสุริยา  ราชมนตรี           ผูอํานวยการกองการศึกษา                    ประธานกรรมการ 
            5.2 นายชัยสิทธิ์  อําเคน            ผูอํานวยการกองชาง                            กรรมการ 
            5.3 น.ส.มลทิญา  บูรณะสันติ์      เจาพนักงานพัสดุ                                กรรมการ 

 
 

 

ลงชื่อ........................................................ประธานกรรมการ 
                           ( นายสุริยา  ราชมนตรี ) 
                                            ผูอํานวยการกองการศึกษา 

 
 

ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
                          ( นายชัยสิทธิ์  อําเคน )                                          
                                              ผูอํานวยการกองชาง 

 
 

ลงชื่อ.......................................................กรรมการ 
                    ( นางสาวมลทิญา  บูรณะสันติ์ )                                          
                                                เจาพนักงานพัสดุ 

 
 


