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( สำเนา )
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านที ๒ 

เร่ือง ประกวดราคาจ้างกอสร้างงานจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 
ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๐-๐๑๐๐ ตอน ท่าวังผา-ดอนมูล บริเวณ กม.๓ +๐๗๕ และกม.๑๒+๖๕๐ , ทางหลวง 

หมายเลข ๑๒๕๖-๐๑๐๑ ตอน ทีว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บริเวณ กม.๔+๘๐๐ และทางหลวงหมายเลข 
๑๐๘๑-๐๑๐๓ ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ กม.๑๔๙+๒๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

bidding)

เลขท่ี eb นน.๒/ ๓๐ / ๒๕๖๓

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านที ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมา 

ทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗๐-๐๑๐๐ ตอน ท่าวังผา-ดอน 

มูล บริเวณ กม.๓+๐๗๕ และกม.๑๒+๖๕๐ , ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๖-๐๑๐๑ ตอน ทีว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 

บริเวณ กม.๔+๘๐๐ และทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑-๐๑๐๓ ตอน ปอเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ กม.๑๔๙+๒๐๐ 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 

๑,๙๙๖,๔๓๑.๐๒ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนหกพันส่ีร้อยสามลิบเอ็ดบาทสองสตางค์)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายฃ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนี้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที,คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที,ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงน่านที ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอไต้มีดำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ิและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
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Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยืนข้อเลนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า....... -........บาท (............ .......-.................. ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี.-

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบ 

ถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน 

คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้ ท้ังนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง 

ของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกว่ดราคาไค้ “หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน้ีงมา 

ใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบุถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าย่ืน 

ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใข้ผลงาน 

ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอในการประกวดราคาไต้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียน เป็นผ้รับเหมางานบำรุงทางประเภท ๗ (Thermoplastic) หรืองานบำรุงทางประเภท ๑๕ 

(งานป้ายจราจร) และงานบำรุงทางประเภท ๑๒.๒ (งานไฟฟ้าแลงสว่างข้ัน ๑-๒) และไม่ขาดคุณสมบัติ ตามเง่ือนไข 

ในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวนํโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 

ขำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ่นถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ vwvw.doh.go.th หรือ vvww.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๗๑-๘๐๔๐ ในวันและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทฺราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านที ๒ ผ่านทางอีเมล์ www.doh0260@doh.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรม 

บัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านที ๒จะชี้แจงราย 

ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ wvvw.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓
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งานประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้1จัดcm เงินง'บ1ประ'มาณร'‘พ พ ่Jประ1จ0ๆ 'ป พ.ศ.๒๕๖๓ 'แล้ว 
ยังไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ 

อน่ึง การจัดซ้ือหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนฺามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราซ 

บัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลใข้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ขัยคิริ ผูกใจเพ่ือน 

(นายขัยคิริ ผูกใจเพ่ือน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านท่ี ๒

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 

สำเนาถูกต้อง

อุดม ขำนาญยา 

(นายอุดม ขำนาญยา)

นายซ่างโยธาอาวุโส

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ 

โดย นายอุดม ขำนาญยา นายช่างโยธาอาวุโส

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขท่ี eb นน.๒/๓๐/๒๕๖๓
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