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ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านที่ ๒

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพี่อพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเลียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ 

และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๘๑-๐๑๐๓ ตอน บ่อเกลีอ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง 

กม.๑๐๗+๖๐๐-กม.๑๐๗+๖๕๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท่ี eb นน.๒/๒๙/๒๕t >๓
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเพื่อพื้นฟู 

โครงสร้างพื้นฐานที่ใด้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นท่ีภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางหลวง 

หมายเลข ๑๐๘๑-๐๑๐๓ ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.๑๐๗+๖๐๐-กม.๑๐๗+๖๕๐ ด้วยวิธีประกวด 

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังส้ิน 

๑๔,๘๐๙,๑๙๔.๕๓ บาท (สิบสี่ล้านแปดแสนเก้าพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสื่บาทห้าลิบสามสตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไวัฃ่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบืยบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังก0าหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไวั[นบัญชีรายข่ือผู้ท้ังงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ังงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ีนด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมภารนโยบายการจัดฃี้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยฃน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ๋ิและความคุ้มกันเข่นว่าทั้น

๑๐.เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.................................. ไว้กับกรมบัญชี

กลาง(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)
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๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างท่ีมีงานลักษณะท่ียุ่งยากซับซ้อน รายการท่ี ๑๐1 ๑๑ 1๑๒1๑๓ 

วงเงินไม่น้อยกว่า ๓1๐๐๐1๐๐๐.๐๐บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของ 

รัฐ ■ ' ■

ผู้ยื่นซ้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร้วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี.- 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

เง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และย่ืนข้อเสนอให้ย่ืนข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ 

ต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง 

ของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ 

ร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาใต้ “ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน้ีงมาใข้แสดงเป็น 

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย 

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าข้อตกลง 

ระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าย่ืนข้อ 

เสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใข้ผลงาน 

ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอในการประกวดราคาไต้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีฃย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญขีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียน เป็นผ้รับเหมางานก่อสร้างข้ันพิเศษหรืองานก่อสร้างทาง ข้ัน ๑ -  ๔ และไม่ขาดคุณสมบัติ 

ตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างข้ันพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางข้ัน 

๑-๔ ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะไต้รับการคงสิทธิ\ดิมโดยจะต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในบัญขีรายข่ือผู้ย่ืน 

คำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญขืกลางตามท่ีปรากฏไว้ในเวบไซต์ 

www.gprocurement.go.th

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางรฺะบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๑1๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 

๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไต้ภายหลังจาก 

ขำระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๔๗๑-๘๐๔๐ ในวันและเวลาราฃการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
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กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒ ผ่านทางอีเมล์ www.doh0260@doh.go.th หรือซ่องทางตามที่กรม 

บัญฃีกลางกำหนดภายในวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงน่านท่ี ๒จะช้ีแจงราย 

ละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ 

งานประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบกลาง) รายการเงินสำรองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ 

ประจำปี คร้ังท่ี ๒ มีผลใซับังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบกลาง) 

จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้ .

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ได้จัดสรรเงินงบประนกณรายจ่ายประจำปี พ.ส.๒๕๖๒- -aสัด

ยังไม่ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ (งบกลาง)

อน่ีง การจัดซื้อหรือจัดจ้างคร้ังน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเปีนหนังสือได้ต่อเม่ือได้รับ

ประกาศ ณ วันที ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

(นายชัยศิรื ผูกใจเพ่ือน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงน่านท่ี ๒
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