
ร่างขอบเขตของงานVเรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางกบน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการติดดั้งราวภับอันตราย 

ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกิยรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.106+050-กม.108+414(ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ)

วงเงินงบประมาณ 2,994,000.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

1. ความเป็นมา

เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางจากอำเภอบ่อเกลือสู่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะทางกายภาพเป็นทางหลวง 2 ซ่องจราจร 

มีคันทางสูงขับ ภูมิประเทศเป็นทางเขาเพื่อเป็นการลดแรงของอุ'บติเหตุอันเกิดจากการล่ืนไกล เลืยหลักออกนอกซ่องจราจร แขวงทางหลวงน่านท่ี 2 

เห็นสมควรติดต้ังราวกับอันตรายบนเส้นทางดังกล่าว เพ่ือความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป

2. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านท่ี 2 มิความประสงค์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 

ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลืมพระเกียรติ ตอน 1 ระหว่าง กม.106+050-กม.108+414 (ด้านซ้ายทางและขวาทางเป็นซ่วงๆ) 

โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

3. คุณสมปีติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

3.1 มิความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเล็กกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบ้ติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวิยนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาบของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมกึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มิอำนาจใบการดำเนินงานใบกิจการ 

ของนิติบุคคลน้ันด้วย

3.6 มิคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มิอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มิผลประโยชน์ร่วมกับกับผู้ย่ืบข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หริอไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มิคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและ 

ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนด

ให้งานก่อสร้างสาขานั้น ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
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3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

( - ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หรือหน่วยงานเอกขบท่ีกรมทางหลวงเซ่ือถือไต้

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า’’ ต้องมีคุณสมบ้ต ดังน้ี.-

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมนิติครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด 

ใบเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมนิติค้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว 

สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า

ร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ''หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

รายหนี้งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมนิติ 

ครบล้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด 

ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี้งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราขการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ 

ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าบั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาบ

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ 

ขึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนใบระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) 

ของกรมบัญขีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเถือกผู้มีคุณสมนิติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียน 

เป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ 14.1 (งานราวกับอันตราย ช้ัน 1) และไม่ขาดคุณสมนิติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

4. วงเงินในการจัดจ้าง

4.1 วงเงินงบประมาณ 2,994,000.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทล้วน)

4.1 วงเงินราคากลาง 2,995,448.05 บาท

(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันส่ีร้อยส่ีสิบแปดบาทห้าสตางค์)

5. ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใบ 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา และหลักประกันการเลนอุราคา

6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาชุดละ .. 200.00 บาท (สองร้อยบาทล้วน)

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

7. หลักประกันการเลนอุราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน บาท
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8 นบ'บฐ'บแบบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาทำการติดต้ังราวกับอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอบ บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ตอน 1 

ระหว่าง กม.!06+050-กม.108+414 (ด้านข้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ) วงเงินงบประมาณ 2,994,000.00 บาท มรายละเอียด ดังบ้ี.-

1 งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 2.5 mm. ThicknessjClass ’ll" , Type T  ปริมาณงาน 1,300.00 M.

2 งาน EXTRA POLE FOR W-BEAM GUARDRAIL Dia.0.10 X 2.00 M 4.0 MM Thick ปริมาณงาน 289.00 EACH.

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขท่ี DWG.NO.RS.-603 1 RS.-605

ดำเนิบการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอีเลิกทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

9 . ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแบบท้ายเอกสารประกวดราคาอีเลิกทรอนิกส์บ้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังลือจะกำหนด ดังบ้ี 

9.1กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหนืงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแบดังกล่าว 

เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน

9.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏินัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวับ เป็นจำนวนเงินตายตัว 

ไนอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเลิกหรอนิกส์ (e-bidding) บ้ี

10.1 ได้รับอนุม้ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว

10.2 m  ยังไม่ได้รับอนุม้ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อบ๋ึง การจัดข้ีอหรือการจัดจ้างคร้ังบ้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังลือได้ต่อเม่ือพระราขบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลไข้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีท่ีไมใด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างไนคร้ังดังกล่าว หน่วยงาบของรัฐ

สามารกยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอ่ืน ท่ีนำมาใข้ไนการควบคุมงานก่อสร้าง ด้งบ้ี

11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มท่ี 2

11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551

11.3 ค่มีอเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561

11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

11.5 STANDRD DRAWING (revision 2015) DWG.NO.RS.- 603 , RS.- 605

11.6 มาตรฐาน

11.7 ค่ม่ือควบคุมงาบก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม คสล.

11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนหางหลวง

11.10 ข้อกำหนดพิเศษ
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11.11 แบบแปลน

11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

12. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสบอแบะ วิจารณ์ หรือแสดงความติดเห็บ

สมารถส่งข้อติดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะจัดหาน๋ีได้ท่ี 

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

โทรพัพท์ 0-5471-8040 โทรสาร 0-5471-8041

ทางเไ?บไซด์ vvww.doh.go.th และ Email artdresfrdoh 0260 (ร) doh.go.fh

สาธารณขนท่ีต้องการ ข้อเสนอแบะ, วิจารณ์ หรือมืความเห็น ต้องเป็ดเผยข่ือและท่ีอยู่ของผู้ใหัข้อเสนอแบะ 

หรือมืความเห็นด้วย

13. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา 270 วัน นับแต่วันเสนอราคา

วันท่ี 2ร เดือน มืบาคม พ.ค. 2563

(ลงข่ือ)

( นายสุทธิขัย วมเยน )

ประ:รานกรรมการ

รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะ’!)องพัสดุที่จะจัดหา

(ลง่ข่ือ) Ola กกรรมการ

บายคิวพันธ์ ปรารมณ์ )

(ลงข่ือ) v _ > . กรรมการ

( นายธิรวัฒน์ ใฝ่จิด

อนมัติ

ด่าเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายขัยคิริ ผ ูกใจเพ ี่อน) 
ผอ.ขท.น่าน 2


