
ร่างขอบเขตของงานหรือรา?Jละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ'ของพัสดุกรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E lectronic  Bidding ; e-b idding)

แผนงานรายประมาณการ ประจำปีของจังหวัดน่าน ประจำปีงบฺประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟ้ลต์ 
ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน บ่อเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.136+000-กม.140+970 วงเงินงบประมาณ 23,068,500.00 บาท 
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

1. ความเป็นมา
เนื่องจากเส้นทางบีจจุบันผิวทางมีสภาพชำรุด เลืยหายถึงขั้นคันทางเป็นแห่ง  ๆ แขวงทางหลวงน่านที่ 2 ไม่สามารถซ่อมบำรุง 

ด้วยงบบำรุงปกติได้ จึงเห็นสมควรทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์บนเส้นทางดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ไข้เส้นทาง และยืดอายุการไข้งาน 
ของเส้นทางต่อไป

2. วัถตุประสงค์
จังหวัดน่าน โดยแขวงทางหลวงน่านที่2 มีความประสงค์จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 

ตอน ปอเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ ระหว่าง กม.136+000 - กม.140+970 โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding ; e-bidding)

3. คุณสมบัติ'ของผู้ยื่น1ข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เปีนบุคคลส้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่า.งถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั้วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวในบัญขีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญขีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขอจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราฃกิจจานุเบกษ

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันภับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก, กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขี้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอใด้มีดำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋และ ■ 

ความคุ้มกันเข่นว่านั้น
3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขั้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ใวักับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมกา'รราคากลางได้ประกาศกำหนด 

ให้งานก่อสร้างสาขานั้น ต้องขั้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

( - ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หรือหน่วยงานเอกขนที่กรมทางหลวงเขื่อถือได้
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ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนีไ-
น) ■ กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกำหนด 

ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วฺมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว 

สามารถนำผลงานกอสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แลดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้รที่เข้รประกรดร ' ใ ต ้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณลมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตในกรณีที่กิจการร่วมค้าใต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเบีนลายลักบณ์อักบรกำหนค 

ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน็่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราขการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืนข้อเลนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเบีนผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาไต้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเบีนนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเบีนนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ 

ซื้งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุ^กิจการค้า กระทรวงพาณีขย์)
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent Procurem ent: e-GP) 

ของกรมบัญชีกลาง
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้!ต้รับการจดทะเบียน 

เป็นผู้รับเหมางานทางขั้นพิเคษหรืองานก่อสร้าง ข้ัน 1 - 4  และใม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างทางขั้น ๑ -  ๔ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๑ จะไต้รับการคงสิทธเดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยูในบัญซืรายซื่อผู้ยื่นคำขอขี้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง 
ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์V'AAAA/.gprocurement.go.th ' ' I.

ในการเบิกจ่ายค่างานผิวทาง ต้องมีผลการตรวจสอบความเรียบ'ที่ผิวทาง (Surface T olerance) ด้วยเครื่องมือวัดความเรียบ 
ของผิวทางชนิดรถเข็น (Walking Profiler) โดยส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม สำนักงานทางหลวงในพื้นที่ที่โครงการฯตั้งอยู่ 

และในการตรวจวัดจะต้องมีค่าดัฃนีความฃรุขระสากล (International Roughness Index, IRQ ดังนี้
ค่าดัขนีความฃรุขระสากล, IRI (m/km.)

ลักษณะทางเรขาคณิต ผิวจราจรแอสพิลต้ ผิวจราจร
คอนกรีต คอนกรีต

ทางตรง ทางท่ัวไป <ะ2.5 ร2.5

ลานจอดรถยนต์ ลานท่ัวไป ร2.5 <.2.5

ทางโค้งวกวนและลาดขัน R<๕๐ม.และสะพานกลับรล ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด

พื้นที่พิเศษ ๓ จังหวัดขายแดนภาคใต้และ ๔ อำเภอ ยกเว้นการวัด ยกเว้นการวัด

ในจังหวัดสงขลา (สะบ้าย้อย เทพา นาทวี และจะนฺะ)

วงเงินงบประมาณ 23,068,500.00 บาท (ยี่สิบสามล้านหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

วงเงินราคากลาง ' 21,723,234.00 บาท
(ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสามพันสองร้อยสามสิปสี่บาทถ้วน)

4. วงเงินในการจัดจ้าง
4.1
4.1
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5, ระยะเวลาดำเนิ'นการ และล่งm นป.ีน
ดำเนินการก่อสร้างแล้ว'เสร็จภายใน 90 นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

L  ราคาค่าเอกสารประกร-ดุ-ร3ธา และหลักประกันการเ?ณอฑ คา
6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาขุด? 1,000.-' บาท (หนึ่งพันบาทล้วน)

■ (ตามดำสั่งกรมฯ ท่ี บ;1/121/2560 ลงวันท่ี 29 สิ่งหาคม 2560)

7. หลักประถันการเลนอุราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน 1,153,425.00 บาท
ร แบบรูปแบบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟ้ลดํ ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอน ปอเกลือ-เฉลิมพระเกียรติ 
ระหว่างกม.136+000-กม.140+970 วงเงินงบประมาณ 23,068,232.00 บาท 'ม ีรายละเอ ียดด ังน ี้.-

1 งาน TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION ปริมาณงาน 1.00 LS.
2 งาน CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE ปริมาณงาน 6,700.00 CU.M.
3 งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE 10 CM. THICK ปริมาณงาน 30,520.00 SQ.M.
4 งาน PRIME COAT ‘ ปริมาณงาน 31,514.00 SQ.M.
5 งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK ปริมาณงาน 30,520.00 SQ.M.
6 งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE) ปริมาณงาน 2,236.00 SQ.M.

ดำเนินการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

9 . ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประ.กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเนินหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
9 .1กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอิกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าธีเนดังกล่าไ 

เนินจำนวนร้อยละ 12 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเนินรายวัน เนินจำนวนเงินตายตัว 

ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน'

10. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-b idd ing) นี้

10.1 ^  ไค้รับอนุน้ค๊นินงบนํระมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว
10.2 ยังไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาไข้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
11.3 ค่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง'บูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561
11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
11.5 STANDRD DRAWING (revision 2015)
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11.6 มาตรฐาน ทล.-ม.201/2544, ทล.-ม.402/2557, ทล.-ม.408/2532

11.7 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างละพานและท่อเหลี่ยม คลล.
11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแลงลว่างบนทางหลวง
11.9 ข้อกำหนดแลฺะมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

11.10 ข้อกำหนดพิเศษ
11.11 แบบแปลน

11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 
ฉบับเดือนลิงหาคม 2561

12. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือแสดงความคิดเห็น
ลมารถล่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้!ดัที่ 

สถานที่ติดต่อ สำนักงานแขวงทางหลวงน่านที 2 ต.พาลิงห็ อ.เมือง จ.น่าน
โทรศัพท์ 0-5471-8040 โทรสาร 0-5471-8041

ทางเว๊บ'ไจ'พ W W พ.doh.go.th___และ Email addressid.oh 0260 (3> doh.go.th..
สาธารณขนทีต้องการ ข้อเสนอแนะ, วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยซื่อและที่อยู่ของผู้ใหัข้อเสนอแนะ 

หรือมีความเห็นด้วย
1 3 .  หมายเหตุ >'■

- กำหนดยืนราคา 270 วับ นับแต่วันเสนอราคา 
-การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่าK) เบ็เนไปตามสูตรของราขการ

วันท่ี 30 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

(ลงซ่ือ)

(ลง่ซ่ือ)

(ลงซ่ือ)

( นายสุทธิขัย ร่มเย็น )
ประธานกรรมการ
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา

ญรรมการ อนลัติ
( นายคิวพันธ์ ปรารมณ์ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

C . กรรมการ
( นายธิรวัฒน, ไฝ ่จ ิต )

ำ ำ . ำ(นายขัยคิริ ผูกใจเพื่อน)
ผอ.ขท.น่าน 2


