โครงการ : ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน (สัญญาที่ 1)

ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2560

สรุปประเด็นข้อวิจารณ์และข้อพิจารณาของคณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงานฯ
สาหรับการประกาศร่างขอบเขตของงานฯ (ครั้งที่ ๑) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล
คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา ได้นาร่างขอบเขตของงาน (TOR) และเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้า งรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน
สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล เผยแพร่เว็บไซด์ของกรมบัญชีกลางและของการรถไฟฯ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้วิจารณ์จานวน 5 ราย คณะกรรมการกาหนด
ร่างขอบเขตงานฯ ได้พิจารณาแล้วมีความเห็น ดังนี้
ลาดับ
ผู้วิจารณ์
1 สมาคม
อุตสาหกรรม
ก่อสร้างสยาม

วันที่
ข้อวิจารณ์
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ
9 พ.ค.60 1. ร่าง TOR ข้อ 3.8 (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็นนิติบุคคลไทยราย 1. คณะกรรมการฯ พิจารณา ร่าง TOR ข้อ 3.8 (1) ที่กาหนดคุณสมบัติ
เดียว ต้องมีผลงานก่อสร้างทางรถไฟที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่
ของผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาที่ เ ป็ น นิ ติ บุ ค คลไทยรายเดี ย วต้ องมี
น้อยกว่า 846,000,000 บาท (แปดร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้
ผลงานก่อสร้างทางรถไฟ มูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
846,000,000 บาท (แปดร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
หรือผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีมูลค่าก่อสร้างใน
สัญญาเดียวไม่น้อยกว่า กว่า 600,000,000 บาท (หกร้อยล้านบาท
หรื อ ผลงานก่ อ สร้ า งโครงสร้ า งทางรถไฟหรื อ รถไฟฟ้ า ที่ มี มู ล ค่ า
ถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และผลงานติดตั้งระบบรางรถไฟหรือ
ก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า กว่า 600,000,000 บาท (หก
รถไฟฟ้าที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 246,000,000
ร้อยล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และผลงานติดตั้ง
บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
ระบบรางรถไฟหรือรถไฟฟ้าที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อย
กว่า 246,000,000 บาท (สองร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน) ซึ่งได้
ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
1. การกาหนดผลงานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟมูลค่าก่อสร้างในสัญญา
เดี ย วไม่ น้ อยกว่ า 846 ล้ า นบาท ไม่ เหมาะสม ควรกาหนดมู ล ค่ า
การกาหนดดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 10 ของราคากลาง ซึ่ง ได้ลด
ผลงานขั้นสูงไม่เกิน 450 ล้านบาท ซึ่งจานวนดังกล่าวเทียบเคียงได้กับ
จากเดิมร้อยละ 15 เป็นไปตามที่คณะกรรมการกากับการจัดซื้อจัด
การจดทะเบียนผู้ รับเหมาชั้นพิเศษกรมทางหลวง ที่กาหนดผลงานใน
จ้างภาครัฐ (ซูเปอร์บอร์ดจัดซื้อจัดจ้าง) ได้ให้แนวทางไว้ ดังนั้น การ
การจดทะเบียนเบื้องต้นไว้จานวน 450 ล้านบาท โดยมีสิทธิ์เสนอราคา
ก าหนดมู ล ค่ า ผลงานก่ อ สร้ า งมี ค วามเหมาะสมกั บ ค่ า งานของ
ไม่จากัดวงเงินมูลค่างาน
โครงการแล้ว
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรคงร่าง TOR เดิม

๑

โครงการ : ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน (สัญญาที่ 1)

ลาดับ

2.

ผู้วิจารณ์

นายธนกณ รุจิรัตน์

วันที่

ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2560

ข้อวิจารณ์
ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ
2. ควรเพิ่มคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เสนอราคาโดยกาหนดทุนจดทะเบี ย น 2. คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า การที่ไม่กาหนดมูลค่า
ผู้ รับ เหมาที่ จะเข้าประมู ลงานโครงการเกิน กว่ า 500 ล้ า นบาท ซึ่ ง
ทุนจดทะเบียนฯไว้ เป็นไปตามหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่นร
เทียบเคียงกับผู้รับเหมาจดทะเบียนชั้นพิเศษของกรมทางหลวง ซึ่งมีทุน
(กวพ)1305/ว 7914 ลงวันที่ 22 กันยายน 2543 ที่กาหนดให้
จดทะเบียนไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาท เนื่องจากทุนจดทะเบียนเป็น
ไม่ระบุเรื่องทุนจดทะเบียนของผู้เสนอราคาไว้ อันจะเป็นการกีดกัน
การกาหนดความรับผิดชอบเบื้องต้นของนิติบุคคล การไม่กาหนดทุนจด
หรือช่วยเหลือผู้ประกอบการบางราย
ทะเบียนจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้างในอนาคต
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรคงร่าง TOR เดิม

3. ข้อเสนอแนะขอให้แก้ไขปรับปรุงร่าง TOR ฉบับนี้ สมาคมอุตสาหกรรม 3. จากรายละเอียดที่ระบุไว้ในร่าง TOR ข้อ 3.8 (1), (2) และ (3)
ก่อสร้างสยามได้แจ้ง กวพ. และ สตง. ทราบ เพื่อติดตามการดาเนินการ
รฟท.ได้ยึดหลักปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการร่าง TOR ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ไม่มีการกีดกัน
พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจานวนไม่น้อยกว่า 16 ราย จึงไม่เป็นการ
การแข่งขันราคา (ล็อคสเป็ค)
กีดกันการแข่งขันราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่อย่างใด
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรคงร่าง TOR เดิม
งานก่ อ สร้ า งรถไฟทางคู่ ช่ ว งนครปฐม-หั ว หิ น ทั้ ง 2 สั ญ ญา ได้ แ ก่
10 พ.ค.60 ระยะเวลาการดาเนินงานและส่งมอบงาน กาหนดไว้ 36 เดือน ขอให้
พิจารณาปรับลดระยะเวลาดาเนินงานและส่งมอบงานเหลือ 30 เดือน
สัญญาที่ 1 ช่วงนครปฐม-หนองปลาไหล และสัญญาที่ 2 ช่วงหนอง
เช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงหัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์
ปลาไหล-หัวหิน มีข้อจากัดที่มีผลต่อระยะเวลาก่อสร้าง คือ
เนื่องจากงานก่อสร้างในระดับดินเหมือนกันและระยะทางพอกัน
1. แนวเส้นทางโครงการผ่านพื้นที่ชุมชนหนาแน่นหลายจุด รวมทั้งมี
งานรื้อย้ายสิ่งปลูกสร้างเดิมทั้งในส่วนทีบ่ ุกรุกและงานเวนคืนในพืน้ ที่
จ.นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี และหัวหิน (ประจวบคีรีขันธ์)
2. มีการก่อสร้างถนนยกระดับข้ามทางรถไฟ (Flyover) ถนนกลับรถ
ยกระดั บ รู ป ตั ว ยู (U-Turn) และถนนลอดใต้ ส ะพานทางรถไฟ
(Underpass) เพื่อแก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟจานวนหลายจุด
3. ในงานสัญญาที่ 1 มีงานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามแม่น้าจานวน 1
แห่ง
4. ในงานสัญญาที่ 2 มีงานก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและก่อสร้างสถานี
ยกระดับที่สถานีหัวหิน
5. การแบ่ ง งานออกเป็ น 2 สั ญ ญา ท าให้ ต้ อ งประสานงานในการ
ดาเนินงานก่อสร้างของช่วงที่ต่อเนื่องกัน รวมทั้งการประสานงาน

๒

โครงการ : ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน (สัญญาที่ 1)

ลาดับ

3.

ผู้วิจารณ์

บริษัท โปรทีม บิล
เดอร์ จากัด

วันที่

ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2560

ข้อวิจารณ์

15 พ.ค.60 1. เอกสารประกวดราคา ข้อ 2.7 สมาชิกผู้ร่วมค้าทุกรายต้องมีผลงาน......
หรือผลงานก่อสร้างงานโยธา ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อย
กว่ า 500,000,000 บาท (ห้ า ร้ อ ยล้ า นบาทถ้ ว น) ซึ่ ง ได้ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยผลงานก่อสร้างงานโยธา หมายถึง ผลงาน
ก่อสร้างถนน หรือผลงานก่อสร้างสะพาน หรือผลงานก่อสร้างทางลอด
หรือผลงานก่อสร้างทางยกระดับ หรือผลงานก่อสร้างอุโมงค์ หรือผลงาน
ก่อสร้างโรงซ่อมบารุงรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรือผลงานก่อสร้างปรับปรุง
โครงสร้างทางหลีก (Siding Rehabilitation) แต่ทั้งนี้ผลงานก่อสร้าง
โรงซ่อมบารุงรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรือผลงานก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้าง
ทางหลี ก (Siding Rehabilitation) ไม่ ก าหนดมู ล ค่ า งาน โดยมิ ไ ด้
กาหนดผลงานก่อสร้างอาคารรวมอยู่ด้วย
ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ

๓

ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ
กับงานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม ซึ่งแยกอออกเป็น 1
สัญญา
6. การกาหนดระยะเวลาก่อสร้า งค านึ ง ถึง สภาพภู มิ ป ระเทศ สภาพ
ภู มิ อากาศ ขั้น ตอนการท างานและอุ ป สรรคต่ า งๆ รวมถึง การ
ประสานงานย่อยเนื่องจากงานในโครงการมีรายละเอียดมากและ
ซับซ้อน เมื่อผนวกรวมกิจกรรมต่างๆ และกาหนดแผนงานโดยวิธี
Critical Path Method (การก าหนดโดยเส้ น ทางวิ ก ฤติ ) พบว่ า
ระยะเวลา 36 เดื อ นเป็ น เวลาก่ อ สร้ า งที่ ท าได้ จ ริ ง และมี ค วาม
เหมาะสม
จากเหตุผลที่กล่าวมาทั้งหมดทาให้โครงการก่อสร้างในแต่ละสัญญาต้อง
ใช้เวลาก่อสร้าง 36 เดือน
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรคงร่าง TOR เดิม
การกาหนดผลงานเป็นงานก่อสร้างโครงการสร้างทาง รฟท. อ้างอิง
จากหนังสือสานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) 1204/ว 11441 ลง
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2539 ที่กาหนดผลงานของผู้รับ จ้างที่จะเข้า
ประกวดราคา โดยกาหนดให้ผลงานก่อสร้างเป็นประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประกวดราคาจ้าง โดยงานก่อสร้างทางรถไฟเป็นงานจาเพาะด้าน
ซึ่งเป็นงานเชี่ยวชาญเฉพาะทาง จึงต้องถูกกาหนดไว้เป็นคุณสมบัติหลัก
จากรายละเอียดที่ระบุใน TOR นั้น พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติจานวนไม่
น้อยกว่า 16 ราย จึงไม่เป็นการกีดกันการแข่งขันราคาของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาแต่อย่างใด
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรคงร่าง TOR เดิม

โครงการ : ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน (สัญญาที่ 1)

ลาดับ

ผู้วิจารณ์

วันที่

ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2560

ข้อวิจารณ์
1. เอกสารประกวดราคา ข้อ 2.8 (2) กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่เป็น
กิจการร่วมค้าที่ไม่ได้ จดทะเบี ยนเป็นนิติบุ คคลใหม่ ต้องมีผลงานดั ง นี้
ผลงานก่อสร้างทางรถไฟ ที่มีมูลค่าก่อสร้างในสัญญาเดียวไม่น้อยกว่า
846,000,000 บาท (แปดร้อยสี่สิบหกล้านบาทถ้วน) กิจการร่วมค้า
นั้ น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของสมาชิกผู้ ร่ว มค้าหลักรายเดียวเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าได้

ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ

ควรเปิ ด โอกาสให้ บ ริ ษั ท ก่ อ สร้ า งในภาคเอกชนที่ มี ผ ลงานดี แ ละ
น่ า เชื่ อ ถื อ ที่ มี ผ ลงานก่ อ สร้ า งขนาดใหญ่ มี มู ล ค่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า
500,000,000.00 บาท ในสัญญาเดียวเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกิจการ
ร่วมค้าได้
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2. ขอเพิ่มคาจากัดความของผลงานก่อสร้างงานโยธา หมายถึง ผลงาน
ก่อสร้างถนน หรือผลงานก่อสร้างสะพาน หรือผลงานก่อสร้างทางลอด
หรือผลงานก่อสร้างทางยกระดับ หรือผลงานก่อสร้างอุโมงค์ หรือผลงาน
ก่อสร้างโรงซ่อมบารุง รถไฟหรือรถไฟฟ้า หรือผลงานก่อสร้างอาคาร
ขนาดใหญ่ หรือผลงานก่อสร้างปรับปรุง โครงสร้างทางหลี ก (Siding
Rehabilitation) หรือผลงานลักษณะข้างเคีย ง ที่ มี มู ล ค่า ไม่น้อยกว่า
500,000,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มในสัญญาเดียว
16 พ.ค.60 ในร่า ง TOR ข้อ 3.10 ผู้ ป ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องแสดงข้อมูลด้าน เอกสารประกวดราคาของรฟท. มี เ นื้ อ หาขอบข่ า ยของงานและ
เทคนิคการดาเนินงานก่อสร้าง ตลอดจนได้จัดเตรียมวัสดุ บุคลากร เครื่องมือ รายละเอียดต่างๆ ครอบคลุมครบถ้วนและเพียงพอสาหรับผู้ประสงค์จะ
เครื่ อ งจั ก ร ขั้ น ตอนวิ ธี ก ารท างาน และแผนการด าเนิ น งานเป็ น ไปตาม เสนอราคาซื้อแบบหรือเข้าร่วมประกวดราคาแล้ว
ข้อกาหนด ในเอกสารประกวดราคา เล่ม IIA
เอกสารเล่ม IIA เป็นข้อมูลรายละเอียดของการกาหนดข้อเสนอเพื่อให้
ผู้ ว่ า จ้ า งมั่น ใจว่ าผู้ ประสงค์ จ ะเสนอราคาสามารถทางานโครงการได้
สาเร็จ ซึ่งเป็นเอกสารจะจัดให้ตอนซื้อเอกสารประกวดราคา
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรคงร่าง TOR เดิม

๔

โครงการ : ก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม-หัวหิน (สัญญาที่ 1)

ลาดับ

5.

ผู้วิจารณ์

บริษัท วงษ์สยาม
ก่อสร้าง จากัด

วันที่

ประชาพิจารณ์ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ 8 – 16 พฤษภาคม 2560

ข้อวิจารณ์

ข้อพิจารณาของคณะกรรมการ

ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
ไม่มีรายละเอียดมาให้ผู้ที่สนใจเข้าประกวดราคาพิจารณาก่อนที่จะซื้อซอง
ประกวดราคา ซึ่งปิดโอกาสให้กับผู้ที่ไม่ได้ซื้อซองเข้าชี้แจงรายละเอียดหรือ
ซักถามข้อสงสัยภายหลัง จึงเสนอให้เปิดเผยรายละเอียดข้อกาหนดทางด้าน
เทคนิคในเอกสารประกวดราคา เล่ม IIA ด้วย
16 พ.ค.60 คุณสมบัติของผู้เสนอราคาในข้อ 3.7 (2) (ก) ผลงานก่อสร้างงานโยธา
หมายถึ ง ผลงานก่ อ สร้ า งถนน หรื อ ผลงานก่ อ สร้ า งสะพาน หรื อ ผลงาน
ก่อสร้า งทางลอด หรือผลงานก่อสร้า งทางยกระดั บ หรือผลงานก่อสร้าง
อุโมงค์ หรือผลงานก่อสร้างโรงซ่อมบารุงรถไฟหรือรถไฟฟ้า หรือผลงาน
ก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างทางหลีก

การกาหนดผลงานตามร่าง TOR ข้อ 3.7 (2) ก) เป็นไปตามหนังสือ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญ ชีกลาง ที่ กค(กวพ) 0421.3/
ว 470 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ที่กาหนดให้ผู้เสนอราคาต้องเป็น
นิ ติ บุ ค คล และมี ผ ลงานก่อสร้างประเภทเดี ยวกันกับงานที่ประกวด
ราคา

ข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
รฟท. จึงกาหนดผลงานด้านโยธาเป็นประเภทเดียวกันกับลักษณะงาน
ไม่ควรจากัดความในเรื่องของงานโยธา ควรขยายความให้กว้างขึ้นกว่าเดิม โยธาที่ประกวดราคาครั้งนี้
หรือจากัดความในเรื่องของงานโยธาทั่วไป หรือทุกประเภท
คณะกรรมการฯ จึงเห็นควรคงร่าง TOR เดิม
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