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ประ!กาศกรมทางหลวงโดยแขวงหางหลวงบ่านที to
เรือง ประกวดราทาจ้างก่รสร้างงานจ้างเหมาพำการติดท้ังราวสันอันตราย หางหลวงพม ายเลข *0๘« -o •๐๓  

ตรนบ่อเทรอ -เรรมท ระเกียรติ ตอน ๗ ระหว่าง กม.*)๑๙+๙๒!*' - ถม.®๒0+๙ex t และ กม.®๓®+๓๗๕- 
กม.®๓to+o๙®(ต้านชวาทางเป็นชว่งๆ) ต้วยวิรประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bldding)

เลขที e b  บน.๒/«๖/๒๙๖๓

กรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงบ่านที ๒ มีความประสงค์จะ ประกวตราคาจ้างท่อสร้างงานจ้างเหมา 
พำการอิดดั้งราวสันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๓๐๘®-๐®๐๓ ตอบบ่อเกลอ -เอลิมหระเกิยรติ ดอน ๗ ระหว่าง 
กม.®๑๙+๙๒๕! - กม.®๒๐-!-๙๐(ร.' และ กน.®๓®+๓๗๕-กม.®๓๒+๐๙®(ด้านขวาทางเป็นช่วงๆ) ด้วยวิรประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รากากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังifเป็นเงินทั้งร้น 
๓,๙๘®,๕๓๘.๓๓ บาท (สามล้านเก้าแสบเก้าหมื่นหนี้งพันห้าร้อยสามสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมนิติ ดังต่อไปน้ี
๑. มีความสามารลดามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม'อสู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลทีงอสู่ระหว่างคูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญาสับหน่วยงานของรัฐไวัขัวคราว

เนี้ฮงจากเป็นผู้ทีไมผ่m กณทํการประเมินผลการปฏินิติงาบของผู้ประกอบการคามระเบียบทีรัฐมนตรืว่าการทระทรวง 
การคลังกำหนดดามทีประกาคเผยแทร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมนิ'ญข้กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลทีงคูกรรบุทีอไว้ไนนิญข้รายทีรผู้ทิ้งงาบและไต้แจ้งเรืย่นทีอให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมฟ้ญข้กลาง ทีงรวมลิงนิติบุคคลทีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการรองนิติบุคคลบั้นดัวย

๖. มีคุณสมนิ®และไม่มีลักษณะต้องห้ามดามทีคณะกรรมการนโยบายการจัคขึ้อจัดจ้างและการบรืหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาบุเบภษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาเหรับจ้างงาบทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘ .ไม่เป็นผู้มีผลประโยขบร่วมสับสับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ีบทีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมหางหลวงโดย 

แขวงทางหลวงน่านที ๒ ผ  วันประทาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางทาร 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้

๙. ไม่เป็นผู้ใต้,รับเอกสิทน้ีหรือความคุ้มกัน ทีงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ
เสนอไต้มีดำลังให้สละเอกสิหธ่ํและความคุ้มสันเข่นว่าบั้น

๑๐. ผู้ยื่บข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent ะ e  - GP) ของกรมบัญเกลาง

๑®. ผู้ย่ืบข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียรสับสับงาบทีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

ผู้ย่ืนข้อเสนอทีเสนอราคาใบรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า’ ต้องมีคุณสมนิติ ด ังบ ั้
น)กรฟ้ทีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมนิติครบล้วน 

ดามเง๋ึอนไฃทีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน 
คุณสมนิติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้นสคงเป็นผลงาน 
ท่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาไต้ ท้ังน้ี ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาไข้แสดงเป็นผลงานท่อิสร้าง 
ของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาไต้ “หมายความว่า สามารถพ่ผลงานท่&สร้างของผู้เข้าร่วมค้ารา?ร่ใดรารหนี้งมา 
ใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีเข้าประกวดราคาได้

(๒)กรณทีกิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลทีเข้าร่วมค้า

น้อยกว่า, .บาท (. .) และเป็นผลงานทีเป็นคู,สัญญาโดยตรงสับหน่วยงาบของรัฐ



ทุกรายอ#ท้องรชุณสมนํเฟรฟทนกามส์8นไฟก่าพนกพไนพกสารประกวกรากา ^ นนศ่โนกร^?)รการร่วน^■ ฟ(« 

ชัรเสนรกับพปวซงานไ)องวัฐ น8»»ส»0พ1ก|านส์ะ}กส่ารพาพร้รมกาฟษพัเสนร กิวการร่รมค้านั้นสามารทใ&เพาน

m u "'กิง่กาฬวมท้าท้ง่กm เป็ซนเป็ฟ}*บุกกสไพม่,' ฟมาร#ไรพา *พ าวา่ไเม ส าัท ี̂ « (เซพป็น 
นิสิบุกศส ก่อกร๗ กเนาธุรกิจทารท้า กรรทรวงพาฟ้รย

«1». ฟ้ร่!นช์อเสนอก้องลงทะเปียบในระบบจักเรอํกจ้างภากวัฐด้วยรเสืกทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement e-GP) aรงกรมฟ ้^เกทแ

«๓. ยู้แนวัอเสนอท้อฟ!เนมุ้ฝานการ*รฬเอกดู่pชุ#เสพ#เน้ัองท้'พใใm‘ท#พรองm iทาง«•»ว-? โทร 
เป็น ยูพวับการพรพฟ้ซน เปีนสั?นเทมางานนำรงทางน่าgนาพเน «<£■ ๓ ( งานา-ทกันรันทราย #น«) แพ#ไม่ 
ไทกศุณส๗ * rtm W W w m w w stป็ซนทุ้วัษ(พมา

เบนวัอพนอท้องส์๗ อเสนอเพ#เสนอรากาพวงร#บนวักเอ วักวัางm ก!^วซรเแกพรอปก็ส ์ไนวับyf ๘ 
เมทาซน ๒£๒๓ รแหว่างเวสา 0๘.๓0 น. รง «๖.๓0 น.

เสนใจ{หม•ท{ทพเอ่พกส'm hรกวกรากาท้วซรเแfพ อ ป ฬ็  ในรากาๆเกส# ๖ 0 0 .0 0  นาท ฝาบทา?
CSS รนากม ๖๕๖» รงวัน?! ๙

เมทาซน ๖๕๖๓ tw m วน[ทสกเอกสาร*ก่นพาง1»บบฟ้เแอ'fin วง่เrmfpbaSiBmrstrป็กส่ ใท้ทาซทส่ง่จากไ?าระ 
เไนเป็นส์ฟ้mjรอยน^ว«Jรงก่อนวัน«fน3รากา

เสน'เจก พ ร {H$รายสรพยีก\ท4้รบ่ใชก ่www.doh.jo.th ท่รอ www.jpocurem ent.jo.th ฬอ 
สรบสามทางโพฝ?กท์เ*นารเส* 0-๕๔๗•-๘©๔©ในวันแสรนวสาราซทาร

เสนเจก้องทารห fiuราam เแยกพ)#พนส)กซองงาน โปรกสอบ{ทมมาส์ง่ 
กรมทางทลวงโกซนร,พทางทลวงน่าฟ! ๒ ม่านทางแชฟ www.doh0260®doh.go.th ทรรซอ่งทา'!กา)^ร)!บญั? 
«'น้เไงทาหนกน่ายในวันฟ้ m เมนไซน ool'ooi พ^น่วมหางหลวงไหชนรวงหางหลวงน่านห ๖ จรไเนพง’ราซละพีซกท้ง 
กส่าวฝานทางเวับ่นพ์ www.doh.go.th นก# vvww.jprocurement.jo.th ในวัน?! OI น!พาซน ๖๕๖๓ 

ง'ทฝระทาmftrnวกรากาวัาง*วซวัแน่ร#ภวกราการเแกทรอปิกส่ (e-bidding) น้ั
ไท้1เกสพเท้น พ น ่จพ ไกเพ ฟ ก ฝ จแอํจ่จ พ.-ก!๖ » น#)■ เพ่พ์
สังไมแ1เกสรรเรพบปร#นาทเรา)m m  tร#รำป็,1ท.IL๖๕๖๓

อนํง {ทรวัก็^อท่?รวักจำงกเงนึ้จ#รการลงบาฝไใฟ้ชุเชุเาท่?อร้อกกสงเป็นทปั?รอใท้ส่อน!อ),!ระรา‘ช 
นํชุเ{รกิ งนปร#มา{นราซร่าพ!ร#อำจงบประมาณ «.«.๖๕๖๓ มมทใช้ฟ้งท้บ แสรใท้วับวักสรรงบประมาณรายจ่าย 
บ,ร*’อำนงบน'รรมาร* พ.ท็๖£๖๓ ง่านส่า์'นกํงฟรรพณแลว

ส่าหวับกรก่H!๒ใท้วับการวักสรรงm hเพ ณ รา๗ ารเแรการวักเรฬ 0fm วักอำงไน*&ท้ง๗ 'ท 
พน'วองานซอง'วัเสามารทอทเรกทารวัก!โอพแอทารวักวัาง่ไท้

ประกาศ ณ วัน'ท พ  ih r m  ๖๕๒!*)

า ป
(นายไ!ซ*ร-พก[จเทอน)

ยู้อ์านวยการแไ(วงพางทสวงปาน?! ๖

พมารเทชุ เปร#กอบการสามารทวักเสวัซมเอกสารปร#กอบการนท!อรใกา (เรกสารส่วน?! ๓ นสะเอกสารส่วพ?! ๖) 
ในร#บน e-GP ไท ้ก ้ฟวัน?!เอพกสารจนแงวันเสนอรพ

http://www.doh.jo.th
http://www.jpocurement.jo.th
http://www.doh.go.th

