
ร่างขอบเขต'ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ'ของพัสดุหรือแบ,นรูปรายการงาใน'ก่อสร้'เง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการติดตังราวกันอันตราย 
ทางหลวงหมายเลข 1256 - 0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.42+901 - กม.45+938 (ด้านขวาทาง)
วงเงินงบประมาณ 3,993,000.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

1. ความเป็นมา
เส้นทางตังกล่าวเป็นเส้นทางจากอำเภอปิวสู่อำเภอบ่อเกลือ ลักษณะทางกายภาพเป็นทางหลวง 2 ซ่องจราจรมีคันทางสูงขัน 

ภูมิประเทศเป็นทางเขาเพื่อเป็นการลดแรงของอุ'ปัติเหตุอันเกิดจากการลื่นไถล เสียหลักออกนอกซ่องจราจร แขวงทางหลวงน่านที่ 2 เห็นสมควร 
ติดตั้งราวกันอันตรายบนเส้นทางตังกล่าว เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ใข้เส้นทางต่อไป

2. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 มิความประสงค์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 

ทางหลวงหมายเลข 1256 - 0102 ตอบ อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.42+901 - กม.45+938 (ด้านขวาทาง)
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 มิความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ใบบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมลิงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจใบการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลบั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดใบราฃกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสีทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมฃี้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสีทธี้และ 

ความคุ้มกันเข่นว่าบั้น
3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนด 

ให้งานก่อสร้างสาขาบั้น ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

( - ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนที่กรมทางหลวงเซื่อถือได้
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ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี.-
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงือนไขทีกำหนด 

ใบเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว 
สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า
ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ''หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 
รายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด 
ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราฃการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงาบของรัฐ 
ซี่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent Procurem ent: e-GP) 
ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน 
เป็นผู้รับเหมางานนำธุงทางประเภทที่ 14.1 (งานราวกันอันตรายขั้น 1) และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา
4, วงเงินในการจัดจ้าง

4.1 วงเงินงบประมาณ 3,993,000.00 บาท (สามล้านเถ้าแสนเก้าหมื่นสามพับบาทถ้วน)
4.1 วงเงินราคากลาง 3,993,349.86 บาท

(สามล้านเถ้าแสนเถ้าหมื่นสามพันสามร้อยสี่สิบเถ้าบาทแปดสิบหกสตางค์)

5. ระยะเวลาดำเนินการ และล่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ราคาค่าเอกลารประทวดราคา และหลักประกันการเสนอราคา
6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาขุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

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

7. หลักประกันการเลนอุราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน บาท

8 แบบรูปแบบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1256-0102 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - บ่อเกลือ 

ระหว่าง กม.42+901 - กม.45+938 (ด้านขวาทาง) วงเงินงบประมาณ 3,993,000.00 บาท 

มีรายละเอียด ดังน้ี.-

งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 2.5 mm . Thickness;Class "II" 1 Type "I" ปริมาณงาน 1,744.00 M.

งาน EXTRA POLE FOR W-BEAM GUARDRAIL Dia.O.lOx 2.00 M 4.0 MM Thick ปริมาณงาน 412.00 EACH.

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

ดำเนินการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
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9 . ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้ 
9.1กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า'ฝืนดังกล่าว 

เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนิอจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว 

ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น้ี
10.1 Q  ได้รับอบุนัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว
10.2 โท  ยังไม่ได้รับอบุนัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราซบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ
สามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใฃ้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังน้ี
11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2
11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
11.3 คู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561
11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบรืหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
11.5 STANDRD DRAWING (revision 2015) DWG.NO.RS.- 603 , RS.-605
11.6 มาตรฐาน
11.7 คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนหางหลวง

11.10 ข้อกำหนดพิเศษ
11.11 แบบแปลน
11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงาบจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

12. สถานท่ีติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สมารถล่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ได้ที่ 

สถานที่ติดต่อ สำนักงาบแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ต.ผาสืงห้ อ.เมือง จ.น่าน 
โทรศัพท์ 0-5471-8040 โทรสาร 0-5471-8041
ทางเว๊บไจต์ w w w .doh.go.th__ และ Email address:doh  0260 ® doh.go.th
สาธารณขนที่ด้องการ ข้อเสนอแนะ, วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยซื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแบะ 

หรือมีความเห็นด้วย
13. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา 270 วัน นับแต่วันเสนอราคา

http://www.doh.go.th


- 4 -

วันท่ี ร  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ร*

(ลงซ่ือ) ประธานกรรมการ
( นายสุทธิขัย ร่มเย็น ) รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา

(ลงซ่ือ) C v  . ท,.รรมการ อนุม้ศิ
( นายฅิวพันธ์ ปรารมณ์ ) - ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(ลงซ่ือ) C 1 กร'??'การ , ^ . »  , - 1 (นายชัยศร ผกเจเร่ร่อน)
( นายธีรวัฒน่ ใฝ่จ ิ?)) ผอ.ขท.น่าน 2


