
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E lectronic  Bidding ะ e-b idd ing )

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2564 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต,
ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอนปอเกล ือ-เฉล ิมพระเก ียรต ิตอน2 ระหว่างกม.115+900 - กม.117+700 และ 
กม .!19+600 - กม.120+900 วงเงินงบประมาณ 12,984,000.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding;e-bidding)

1. ความเปีนมา

เนื่องจากเลันทางตังกล่าวมีอายุการใข้งานมานาน ผิวทางเป็นหลุมบ่อและแตกร้าวเปีนทางยาว เพื่อปีองกันความเลืยหาย 
ที่จะเพิ่มมากขี้นและเป็นการตอบสนองนโยบายถนนไร้หลุมบอ ทางแขวงทางหลวงน่านที่ 2 จึงเห็นสมควรให้ดำเนินการเสริมผิวแอสฟ้ลต์

2. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 มีความประสงค์จะทำการจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต, ทางหลวงหมายเลข 

1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 2 ระหว่างกม.115+900-กม.117+700 และกม.119+600-กม.120+900 วงเงินงบประมาณ 
12,984,000.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding;e-bidding)

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 โม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 โม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลฃี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐโว้ขั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลชงถูกระบุซื่อไว้!นบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ที1งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซื่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจใน 
การดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดใน 
ราขกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอี่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ,หรือความคุ้มกัน ซื่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีดำสั่งให้ 

สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเซ่นว่านั้น
3.10 เป็นผู้'ประกอบการที่'ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา_ _ _r__ _  ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลาง 

ได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้น ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม,น้อยกว่า _______บาท

( - ) (กำหนดผลงานประเภทเดียวกันไม่น้อยกว่า 30% ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
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ผู้ยื่นข้อเลนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี.-
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณลมบัติครบถ้วนตามเงื่อนใข 

ที่กำหนดในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง 
กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผสงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่'■ ข้าประกวดราคาไต้ 
ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า ร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้ "หมายความว่า 
สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้า 
เป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราขการ และแสดงหลักฐาน 
ดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใข้ผลงาน 
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาไต้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงาน 
ของรัฐฃึ่งมืหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent 
Procurem ent: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียน 
เป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภท 6 และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

3.14 ในการเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบที่ผิวทาง (Surface T olerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบ
ของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) หรือรถ Laser Profiler โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงไนพื้นที่ 
ที่โครงการฯตั้งอยู่ และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัชนีความขรุขระสากล (International Roughness Index, IRI) ดังนี้___________________

ค่าดัชนีความขรุฃระสากล, IRI (m /km .)
ลักษณะทางเรขาคณิต ผิวจราจรแอสฟ้ลต' 

คอนกรีต
ผิวจราจร 
คอนกรีต

ทางตรง ทางท่ัวไป <.2.5 ร2.5
ทางโค้งวกวนและลาดชัน R<๕๐ม.และสะพานกลับรถ ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด
พื้นที่จังหวัดยะลา จังหวัดบิตตานี จังหวัดนราธิวาส 
จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา ในเขต 4 อำเภอ คือ 
อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวีและอำเภอสะบ้าย้อย

ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด

4, วงเง ินไมกา.รจัดจักงุ
4.1 วงเงินงบประมาณ 12,984,000.00 บาท (สิบสองล้านเถ้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4.1 วงเงินราคากลาง 13,039,868.56 บาท

(สิบสามล้านสามหมื่นเถ้าพันแปดร้อยหกสิบแปดบาทห้าสิบหกสตางค')

5 , _ระยะเวลา.ดำเนินการ และส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
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6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา และหลักประทันทานสนอราคา
6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาชุดละ  1,000.- บาท (หนึ่งพนบาทถ้วน)

(ตามคำสั่งกรมฯ ท่ี บ .1/121/2560 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2560)

7. หลักประกันการเลนอุราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน 649,200.00 บาท

8 แบบรูปแบบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉสิมพระเกียรติ ตอน 2
ระหว่าง กม.115+900-กม.117+700 และกม.119+600-กม.120+900 วงเงินงบประมาณ 12,984,000.00 บาท มีรายละ เอียด ดังน่ึ.-

1 งาน SOFT MATERIAL EXCAVATION& REPLACEMENT (SUBBASE MATERIAL) ปริมาณงาน 200.00 CU.M.
2 งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM.THICK ปริมาณงาน 18,900.00 SQ.M.
3 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE FOR LEVELLING ปริมาณงาน 2,835.00 CU.M.

COURSE
4 งาน PRIME COAT ปริมาณงาน 18,900.00 SQ.M.
5 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM.THICK (60/70) ปริมาณงาน 18,900.00 SQ.M.
6 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 1,395.00 SQ.M.
7 งาน TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1.00 LS.

ดำเนินการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-biddin§) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

9 . ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเนินหนังสือจะกำหนด ดังน้ี

9.1กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับ 
การฝ่าปีนดังกล่าวเนินจำนวนร้อยละ 12 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเนินรายวัน เนินจำนวนเงินตายตัว 
ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd ing ) นี้
10.1 Q  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ค. 2564 แล้ว
10.2 1 3  ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ค. 2564

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเนินหนังสือได้ต่อเมื่อพระราขบัญณู้ติ 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2564 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ค.2564 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ 
สามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
11.3 ค่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ค.2561
11.4 ค่มีอการใช้อุปกรณ์ควบคุมการจราจรบริหารพื้นที่การก่อสร้าง
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11.5 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อลร้าง
11.6 ข้อกำหนดพิเศษ
11.7 มาตรฐานที่ ทล.-ม.201/2544,ทล.-ม.203/2556, ทล.-ม.201/2556, ทล.-ม.205/2532, ทล.-ม.402/2557. 

ทล.-ม.408/2532, ทล.-ม.213/2543, ทล.ท.401/2559
11.8 Standard Drawing
11.9 แบบแปลน

12. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สมารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ได้ที่ 

สถานที่ติดต่อ สำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์ 0-5471-8040 โทรสาร 0-5471-8041 
ทางเว๊บไซด์ w w w .doh.go.th และ Email address;d-Qh 0260 (g> dQh.g g ih ■■
สาธารณขนที่ต้องการ ข้อเสนอแนะ, วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยขื่อและที่อยู่ของผู้ใหัข้อเสนอแนะ 
หรือมีความเห็นด้วย

13. หมายเหตุ
- กำหนดยืนราคา 270 วัน นับแต่วันเสนอราคา
■ การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) เป็นไปตามสูตรของราซการ

วันท่ี *2  ๆ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(ลงช่ือ)

(ลงช่ือ)

(ลงช่ือ)

Wsy.
( นายสุทธิชัย ร่มเย็น

a
นายขะเอม ศรีสุขC. ร,

( นายกาจอาสา ศรีหิรัญ

ประธานกรรมการ
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา 

อนุมัติ
กรรมการ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

กรรมการ
.'ริน!

(นายชัยคิริ ผูกไจเพื่อน) 
ผอ.ขท.น่าน 2
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