
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จัดหา 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (51601:โ๐ท10 8เ0เป1|าร ะ 6-เ31๗๗เโาฐ) 

แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง

ขอบเขตของงาน ะ
แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ จ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก 

ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ ตอน หนองคาย -  ปากสวย ระหว่าง กม.๑+๘๘๒ -  กม.๒+๒๒๕ 
ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๖๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖๒ เมตร)

๑. ความเป็นมา
เนื่องบริเวณดังกล่าว มีการก่อสร้างทางเท้าข้างทาง ประกอบกับเป็นทางระบายนํ้าร่องนํ้าลีก 

อีกทั้งเป็นสถานที่ท่องเที่ยว คือ วัดโพธึ๋ชัย ไม่มีราวกันตก จึงเห็นสมควร ติดตั้งราวแสตนเลสกันตก เพื่อฟ้องกัน 
อันตรายแก้ผู้ใช้'ทางและ นักท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว

๒. วัต^;น่ระสงค์
ติดตั้งราวแสตนเลสกันตก เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้ทางและ นักท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปน้ี ะ
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นช้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน ื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ร ัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมนัญฃีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในนัญขีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป ็นผู้ม ีผลประโยฃน์ร่วมกันกับผู้ย ื่นข้อเสนอรายอื่นที่เช้ายื่นข้อเสนอให้แก' กรมทางหลวง

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าการอันเป็นการชัดขวางการแข่งชันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม1ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.................... -........................ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง)



๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที'ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
นัอ:ยก'ว่า........................-.........................บาท (............................ -........................... ) และเป็นผลงาบที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกขนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "ก ิจการร่วมค้า” ส่วน 
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็น 
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กัจการร่วมค้าได้มี 
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนี่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักใน 
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ (^6เ:1:โ๐ท10
6 (^ 6 ๓ ๓ 6ก1: ?โ00นโ6๓ 6 ก1:: 6 - 0?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่ส ัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (5เ60^โ๐ท10 6๐V©โก๓ รกI ? โ0(ะนโ6ทาอก1: ะ 6 - 6?) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไค้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด 

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็น
ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา.................... ะ.....................และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียน
ผู้รับเหมา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง
วงเงิน ราคากลาง...๑,๑.๒๔,.0.0.0,:บาท (เงินหน่ีงฺ.ล้าน.หน่ึง.แฝ็น.สองหม่ืนห้าพันบาท.ถ้วนว่

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมฝิบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๔ ๔ วัน (นับถัดจากวันลงนามในสัญญา)

๖. หลักประกันการเสนอราคา
จำนวน บาท (, .)



- ๓ -

๖. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวสแตนเลสกันตก ริมทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๑ 

ตอน หนองคาย -  ปากสวย ระหว่าง กม.๑-(-๘๘๒ -  กม.๒-(-๒๒๕ ระยะทางดำเนินการ ๐.๓๖๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
(๓๖๒ เมตร)

๑ งานราวสแตนเลสกันตก ปริมาณงาน ๓๖๒ เมตร
๒ โลโกักรมทางหลวงสแตนเลสสีทองกัดกรดลงลายเส้นสีนํ้าตาล 

พร้อมติดตั้ง ปริมาณงาน ๔๘ ชุด

๘. งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของฟัฝ็คุที่จัดหานี้

0  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว 
0  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญา 
หรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)
๑๐. สถานท่ีติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

ประซาซนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับขอบเขตของงานนี้ 
เปีนลายลักษณ์อักษรโดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( ^ ร) จ่าหน้าซองถึง “คณะกรรมการจัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะฯ แขวงทางหลวงหนองคาย ถ.แก้ววรวุฒิ ต.มีขัย อ.เมือง จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐” หรือทาง 
เว็บไซต์ พพพ.ป๐เา.^๐.•ชา หรือ พ พ พ .3เวโ๐0บโ6๓ 6กช3๐.1:1า หรือ เะ:๓ 3II ป๐เา๐๓๕๑®(ช๐ช.3๐■ ชา โดยระบุ 
ซื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

ลงซ่ือ ประธานกรรมการจัดทำรายละเอียดคณลักษณะเฉพาะ
(นายมะนูญ ขูตรี) รอ.ขท.หนองคาย(ป)

ลงซ่ือ กรรมการฯ
(นายยุทธนา ศรีชำนาญ) นายซ่างโยธาชำนาญงาน

ลงซ่ือ ฟ ้^ ------- ' กรรมการฯ
(นายธาดา บุญครอบ) เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


