
ร่างขอบเขตของงานหรือรา'ยละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ะ e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการงานเครื่องหมายจราจร 

บนผิวทางงานตีเสันจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,012.00 ดร.ม. ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 

ตอน ละเกิน - สบทุ ระหว่าง กม.79+800 - กม.88+935 วงเงินงบประมาณ 1,999,800.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

1. ความเป็นมา

เนื่องจากเส้นทางบีจจุบันเครื่องหมายจราจรบนผิวทางมีสภาพลบเลือน ไมเด่นขัด แขวงทางหลวงน่านท่ี 2 เห็นสมควรทำการตีเส้น 

จราจรบนเส้นทางดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ใขัเส้นทาง

2. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านท่ี 2 มีความประสงค์ จ้างเหมาทำกกิรงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ 

THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 5,012.00 ตร.ม. ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอน สะเกิน - สบทุ 

ระหว่าง กม.79+800 - กม.88+935 โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding 1- e-bidding)

2,คผุรพุน๒ั ย่ืนข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลช่ังอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาสเผยแพร่ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทคของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไมเป็นบุคคลช่ังถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทค 

ของกรมบัญชีกลาง ชั่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 

ของนิติบุคคลน้ันด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว •'

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขับอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้'รับเอกสิทธี้'หรือความคุ้ม่กัน ชั่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี๋และ 

ความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนด 

ให้งานก่อสร้างสาขานั้น ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

( - ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หรือหน่วยงานเอกฃนที่กรมทางหล่วงเขื่อถือได้



ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วม'ค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี.-

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “ กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว 

สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า

ร่วมด้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ "หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

รายหนี่งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด 

ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี้งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราขการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 

ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าบั้นสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ .

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จลทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ 

ขี่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) 

ของกรมบัญข้กลาง

3.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้น้ีคุณสมบัติเนี้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็น 

ผู้รับเหมางานบำธุงหางประเภท 7 (THERMOPLASTIC) และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

4 ^ แ ง ิมโนกาJ จัดจ้าง

4.1 วงเงินงบประมาณ ' 1,999,800.00 บาท (หนี้งล้านเก้าแสนเถ้าหมื่นเถ้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

4.1 วงเงินราคากลาง 1,999,788.00 บาท

(หน้ีงล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเก้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบแปดบาทถ้วน)

5.-S&ยะ.เวลาดำฌินการ และล่งมอปงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1. รา■ดาค่าเอก?กรประกวดราคา และหลักประกันการเสนอราคา

6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาขุดละ . 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

(ตามดำสั่งกรมฯ ท่ี บ . ! /121/2560 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2560)

■ หลักประกันการเลนอุราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน - บาห

8 แบบรูปแบบรายกา! และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการเครื่องหมายจราจรบนผิว ทางหลวงหมายเลข 1148-0103 ตอนสะเก ิน-สบทุ  

หว่าง กม.79+800 - กม.88+935 วงเงินงบประมาณ 1,999,800.00 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี.-

1 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW-& WHITE) ปริมาณงาน 5,012.00 SQ.1

เนินการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
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9 . ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 

9.1กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!]น 

ดังกล่าว เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน

9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว 

ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

10.1 Q  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ค. 2563 แล้ว

10.2 โท  ย้งไม'ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ค. 2563

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราฃบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2563 มีผลใข้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย่ประจำปีงบประมาณ พ.ค.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ

สามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอ่ืน ท่ีนำมาใข้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังน้ี

11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2

11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการ.จัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวิทางฉบับกรกฎาคม 2551

11.3 ค่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561

11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

11.5 5TANDRD DRAWING (revision 2015)

11.6 มาตรฐานและข้อกำหนด (ทล.-'ก.) 601/21,604/25

11.7 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างละพานและท่อเหลี่ยม คสล.

11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟท้าแสว่างบนทางหลวง-

11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติคฅ้ัง'ไฟสัญญาณจราจรแระ)ไฟกรพริบบนหางหล-วง—

11.10 ข้อกำหนดพิเศษ

11.11 แบบแปลน

11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

12. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือส่งข้อเสนอแบะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สมารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ได้ที่ 

สถานท่ีติดต่อ สำนักงานแขวงทางหลวง1น่านท่ี 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

โทรคัพทํ 0-5471-8040 โทรลวร 0-5471-8041

ทา.งเวิ’บโจต์ www.dQh.gQ,th__ และ Email address:doh 0260 ๑ doh.go.th

สาธารณขนท่ีต้องการ ข้อเสนอแนะ, วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยซื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 

หรือมีความเห็นด้วย
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13. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา 270 วัน นับแต่วันเสนอราคา

วันท่ี 2 ร เดือน มีนาคม พ.ส. 2563

(
(ลงขื่อ)

(ลง่ขื่อ)

(ลงขื่อ)

ไ I

( นายสุทธิขัย ร่มเย็น )

ประธานกรรมการ

รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัลดที่จะจัดหา

พ
นายสิวพันธ์ ปรารมณ์ )

พ : .
( นายธิรวัฒน์ ไฝ่จิด

ก..รรมการ อนุฆัดํ

ดำเนินทารตามระเบียบต่อไง

พ )
กรรมการ

(นายขัยสิริ ผูกใจเพ่ีอน) 

พอ.ขท.น่าน 2


