
ร่างขอบเขตของงาบหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการผลิตและ 
ติดต้ังป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (DWG.NO.RS.-101) ทางหลวงหมายเลข 1081 - 0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลิอ ตอบ 1 
ระหว่าง กม.54+840 - กม.89+900 (ด้านข้ายทางและขวาทางเป็นช่วง )ๆ วงเงินงบประมาณ 1,992,200.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัว 
ผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

1. ความเป็นมา
เน่ืองจากสภาพทางเป็นทางเขา ป้ายจราจรบนทางหลวงไม่เพียงพอ และมีปริมาณน้อย แขวง  ๆ น่านท่ี 2 เห็นสมควรทำการติดต้ัง 

ป้ายจราจรบนเส้นทางตังกล่าว เพ่ือความปลอดภัยให้แก่ผู้ใข้เส้นทาง

2. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านท่ี 2 มีความประสงค์ จ้างเหมาทำการงผลิตและติดต้ังป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐาน 

กรมทางหลวง (DWG.NO.RS.-101) ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย-บ่อเกลิอ ตอน 1 ระหว่าง กม.54+840-กม.89+900 
(ด้านข้ายทางและขวาทางเป็นช่วง )ๆ โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

3. ดุณสมบัติของผู้ย่ีนข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลข่ืงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหริอทำสัญญากับหน่วยงาบของรัฐไว้ข่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ี'ไม่ผ่านเกณท์ 

การประเมินผลการปฏิบีติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเคริอข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลข่ืงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาบของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง ข่ืงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลน้ันด้วย

3.6 มีคุณสมบีติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดข้ึอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดใบราขกิจจาบุเบm
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยฃบ์ร่วมกับภับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หริอไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธหริอความคุ้มกัน ข่ืงอาจปฏเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกลิทธและ 

ความคุ้มกับเข่นว่าน้ัน
3.10 เป็นผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนด 

ให้งานก่อสร้างสาขาน้ัน ต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
3.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

( - ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หริอหน่วยงาบเอกขนท่ีกรมทางหลวงเข่ือถึอได้
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ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบติ ดังบี้-
(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบีติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบีติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว 
สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงาบก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้ ท้ังบ้ี ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า 
ร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงาบก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ "หมายความว่า สามารถนำผลงาบก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 
รายหบ๋ึงมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบีติ 
ครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด 
ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักใบการเข้าเสนอราคากับทางราขการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าบ้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาบ
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืบเสนอราคาได้

ท้ังบ้ี “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ 
ช้ืงมีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

3.12 ผู้ย่ืบข้อเสนอต้องลงทะเบียนใบระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) 
ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเล็อกผู้มีคุณสมบัติเบ้ีองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็น 
ผู้รับเหมางานบำธุงทางประเภท ๑๕ (งานบีายจราจร) และไม่ขาดคุณสมบีติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

4. วงเงินในการจัดจ้าง
4.1 วงเงินงบประมาณ 1,992,200.00 บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนสองพันสองร้อยบาทล้วน)
4.1 วงเงินราคากลาง 1,992,186.16 บาท

(หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนสองพับหน่ึงร้อยแปดสิบหกบาทสิบหกสตางค์)

5. ระยะเวลาพำเนินการ และส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวับลงนามใบสัญญา

6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา และหลักประกันการเสนอราคา
6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

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

7. หลักประกันการเลนอุราคา

หลักประกับการเสนอราคา จำนวน - บาท
ร แบบรูปแบบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาทำการผลิตและติดต้ังบีาย ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ตอบ 1 
ระหว่าง กม.54+840- กม.89+900 (ด้านข้ายทางและขวาทางเป็นช่วง )ๆ วงเงินงบประมาณ 1,992,200.00 บาท มีรายละเอียด ดังบ้ี.-
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1 งาน SIGN PLATE (High Intensity Grade, s tee l 1.2 mm.thk.) (ชนิดมีเฟรม) ปริมาณงาน 401.400 SQ.M.
ตามแนบมาตรฐานกรมทางหลวง (DWG.NO.RS-101)

2 งาน SIGN PLATE (High Intensity Grade, s tee l 1.2 mm.thk.) (ชนิดไม่มีเฟรม) ปริมาณงาบ 8.066 SQ.M.
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง (DWG.NO.RS-101)

3 งานเสาป็ายจราจรเหล็กกลวงหนา 2.00 มม. ขนาด 3“x3" ปริมาณงาบ 1,662.770 M.

ดำเนินการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

9 . ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บ้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังบ้ี 
9.1กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงาบท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ีงโดยไม่ได้รับอบุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าธีเบดังกล่า' 

เป็นจำบวบร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงบ้ัน
9.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏินัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง บอกเหนิอจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวับ เป็นจำนวนเงินตายตัว 

ใบอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บ้ี
10.1 Q  ได้รับอบุม้ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว
10.2 CZ3 ยังไม่ได้รับอบุม้ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อบ้ีง การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างคร้ังบ้ี จะมีการลงนามใบสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราชบัญญ้ติงบประมาณรายจ่า£ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วยงาบของรัฐ
สามารถยกเล็กการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ใบการควบคุมงานก่อสร้าง ด้งบ้ี
11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มท่ี 2
11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
11.3 คู่มีอเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบการก่อสร้างบุรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561
11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งาบบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
11.5 STANDRD DRAWING (revision 2015) DWG.NO.RS-101
11.6 มาตรฐาน
11.7 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม คสล.
11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนหางหลวง

11.10 ข้อกำหนดพิเศษ
11.11 แบบแปลน
11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดอนล็งหาคม 2561
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12. สถานทีติดต่อหรีอขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือส่งข้อเสนอแบะ วจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สมารถส่งข้อคิดเห็บ หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับรายละเอียดคุณลักบผะของพัสดุท่ืจะจัดหาน้ี!ด้พ่ิ 

สถานทีติดต่อ สำนักงาบแขวงทางหลวงน่านที 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน
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สาธารณขนทีต้องการ ข้อเสนอแนะ, วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยข่ือและทีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 

หรือมีความเห็นด้วย

13. หมายเหตุ
- กำหนดยืนราคา 270 วัน นับแต่วันเสนอราคา

วับที 2 เสือน มีนาคม พ.ศ. 2563
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