
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานพันฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑-๐๑๐๒ ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ 

ระหว่าง กม.๕๑+๒๗๕-กม.๕๑+๘๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ eb นน.๒/๑๙/๒๔๖๓

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานทิ้นฟู 

ทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑-๐๑๐๒ ตอน หลักลาย-บ่อเกลือ ระหว่าง กม.๔๑+๒๗๕--กม.๕๑+๘๕๐ ด้วยวิธี 

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเนินเงินท้ังส้ิน 

๒๙,๖๘๖,๒๖๔.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนแปลหมื่นหก1ลันสองร้อยหกสิบห้าบาทถัวน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะด้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เนินบุคคลซ่็งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๔. ไม่เนินบุคคลซ่็งถูกระบุซ่ือไร้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เนินผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ืงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบ้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เนินนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืนข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการ 

แข่งขันราคาอย่างเนินธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เนินผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ๋ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ๋และความคุ้มกันเช่นว่าบั้น

๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างท่ีมีงานลักษณะท่ียุ่งยากซับซ้อน รายการท่ี ๑๔, ๑๖ ,๑๗ 

วงเงินไม่น้อยกว่า..๔,๔๐๐,๐๐๐.๐๐.บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถัวน) และเนินผลงานท่ีเนินคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน 

ของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเนินนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน



ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 

คุณสมบัติด้านผลงาบก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณีอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 

เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่บข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี.- 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า” ส่วน 

คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง 

ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ “ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงมา 

ใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าย่ืน 

ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงาน 

ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอในการประกวดราคาได้

ทั้งน้ี “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน เป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างข้ันพิเศษหรืองานก่อสร้างทาง ช้ัน ๑ -  ๔ และไม่ขาดคุณสมบัติ 

ตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างข้ันพิเศษ หรืองาน 

ก่อสร้างทางข้ัน ๑-๔ ซ่ีงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะได้รับการคงสิทธ้ีเดิมโดยจะต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ใน 

บัญชีรายข่ือผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏไว้ในเวบไซต์ 

www.gprocurement.go.th

http://www.gprocurement.go.th


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 

๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๘ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔ 

เมษายน ๒๔๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากข้าระ 

เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดโด้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๔๗๑-๘๐๔๐ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ ผ่านทางอีเมส์ www.doh0260(|)doh.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรม 

บัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๙ เมษายน ๒๔๖๓ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒จะช้ีแจงราย 

ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ๙ เมษายน ๒๔๖๓ 

งานประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น้ี 

บ  ได้จัดศ-รฯเงินงบประมาณ•ราฆ■จ่า๗ ระจำปี 'พ.ศ.๒๔๖๓ แต้■ว

■ .1 1 ยัง1ไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๓

อน้ีง การจัดซ้ือหรือจัดจ้างคเงนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 

บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ส.๒๔๖๓ มีผลใข้บังศับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

ประกาส ณ วันท่ี ๘ เมษายน ๒๔๐๓

(นาย'ชัยสิ'ริ ผูกใจเพ่ือน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านท่ี ๒

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th

