
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรีอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางกนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งาบจ้างเหมาทำการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ'ง 
(ด้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐาน DWG.NO.EE - 105 จำนวน 79 EACH-ทางหลวงหมายเลข 101-0602 
ตอน ป้ว - ปางหก ระหว่าง กม.440+920 - กม.443+260 วงเงินงบประมาณ 3,327,600.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

1. ความเป็นมา
เน่ืองจากเส้นทางป้จจุบันไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 101 (AH.13) บริเวณย่าน'ชุม,จน'ไม่มI'ฟฟ้าแสงสว่าง เรเยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 

แขวงทางหลวงน่านที 2 เห็นสมควรทำการติดต้ังไฟฟ้าแลงสว่างบนทางตังกล่าว เพ่ีอความปลอดภัยให้แก่ผู้ใข้เส้นทาง

2. วัตชุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านที 2 มีความประสงค์ จ้างเหมาทำการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดก่ิงเด่ียว (ด้านเดียว) ตามแบบมาตรฐาน 

DWG.NO.EE - 105 จำนวน 79 EACH. ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปีว - ปางหก ระหว่าง กม.440+920 - กม.443+260
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

3. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม,เป็นบุคคลส้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเล็กกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลข้งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้พ่ีไม'ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามทีประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลข้งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายข้อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง ข้งรวมถึงนิติบุคคลทีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลบ้ันด้วย

3.6 มีคุณสมบ้ติและไม'มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดข้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาบุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยขนิร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ึนทีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก' กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี
3.9 ไม'เป็นผู้ได้รับเอกล็ทธ้ีหรือความคุ้มกัน ข้งอาจปฏิเสธไม'ยอมข้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกล็ทธ้ีและ 

ความคุ้มกันเข่นว่าบ้ัน
3.10 เป็นผู้ประกอบการทีข้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนด 

ให้งานก่อสร้างสาขาบ้ัน ต้องข้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
3.11 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประ๓ทเดียวกันกับงานทีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

( - ) และเป็นผลงานทีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทีกรมทางหลวงเข้อถึอได้
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ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบ้ต ดงับี-้
(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิต้บุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสม'บดีครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบ้ดีต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว 
สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้ ท้ังบ้ี ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า 
ร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้ ''หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 
รายหบ้ีงมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณีท่ีกิจการรวัมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบีดี 
ครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด 
ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหบ้ีงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาไต้

ท้ังบ้ี “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ 
ช้ืงมีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์)

3.12 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดช้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)
ของกรมบัญข้กลาง

3.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลีอกผู้มีคุณสมบ้ติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็น 
ผู้รับเหมางานนำรูงทางประเภท 12.1 (งานไฟฟ้าแสงสว่างช้ืน 1) และไม,ขาดคุณสมบ้ติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

4. วงเงินในการจัดจ้าง
4.1 วงเงินงบประมาณ 3,327,600.00 บาท (สามล้านสามแสนสองหม่ืนเจ็ดพันหกร้อยบาทล้วน)
4.1 วงเงินราคากลาง 3,327,525.80 บาท

(สามล้านสามแสนสองหม่ืนเจ็ดพันห้าร้อยย่ืล็บห้าบาทแปดสิบสตางค์)

5. ระยะเวลาดำเนนิการ และล่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเส!จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ราคาคา่เอทสารประกวดราคา และหลัก'ประกันทารเลนอุราคา
6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาชุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทล้วน)

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

7. หลักประกันทารเลนอุราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน - บาท
ร แบบรูปแบบรายการ และคุณลักษณะเจพาะ

จ้างเหมาทำการติดท้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดกิ'งเด่ียว (ต้านเดียว) ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. ทางหลวงหมายเลข 101-0602 
ตอน บีว-ปางหก ระหว่าง กม.440+920 - กม.443+260 วงเงินงบประมาณ 3,327,600.00 บาท มีรายละเอียด ดังบ้ี.-

1 งาน ไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว คู่ขนาน ความสูงเสา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. (DWG.NO.EE-105) ปริมาณงาน 79.00 EACH.
2 ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ปริมาณงาน 2.00 แห่ง

ดำเนินการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง
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9 . ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังน้ี 
9.1กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างข่วงให้ผู้อีนทำอีกทอดหน้ีงโดยไม‘ได้รับอบุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่ารนดังกล่าว 

เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างฃ่วงน้ัน
9.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบ้ติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนิอจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว 

ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งาบตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น้ี
10.1 Q  ได้รับอบุมีติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว
10.2 m ยังไมใด้รับอบุมีติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อน้ีง การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างคร้ังน้ีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเน้ีอพระราขบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลไข้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีท่ัไมใต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจำยเพ่ีอการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ
สามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดฮ่ีน ท่ีนำมาไข้ไนการควบคุมงานก่อศร้าง ดังน้ี
11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มท่ี 2
11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
11.3 ค่มีอเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบุรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561
11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
11.5 STANDRD DRAWING (revision 2015)
11.6 มาตรฐาน (ทล.-ม) และข้อกำหนด
11.7 .คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและห่อเหล่ียม .คลล.
11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

11.10 ข้อกำหนดพิเศษ
11.11 แบบแปลน
11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดีอบลิงหาคม 2561

12. สถานท่ีติดต่อหรือขอทราบข้อบุลเพ่ิมเติม หรือส่งข้อเลนอแนะ วจิารณ ์หรือแสดงความคิดเห็น
สมารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ ์เก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะจัดหาน้ีได้ท่ี 

สถานท่ีติดต่อ สำนักงานแขวงทางหลวงน่านท่ี 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมีอง จ.น่าน
โทรศัพท์ 0-5471-8040 โทรสาร 0-5471-8041
ทางเวิบไจต์ www.doh.go .th__ และ Email address.doh 0260 @ doh.go.th
สาธารณขนท่ีต้องการ ข้อเสนอแนะ, วิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยซ้ือและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 

หรือมีความเห็นด้วย

http://www.d
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(ลงขือ่) ประธานกรรมการ
( นายสทุธขิยั รม่เยน็ ) รายละเอยีดกำหนดคณุลกัษณะ‘นองพสัดุท่ีจะจัดหา

(ลงขือ่) . ก,.รรมการ
( นายควิพนัธ ์ ปรารมณ )์

(ลงข่ือ.) Q.. fffft’im r

. ลำเนนิการตามระเบียบต่อไป

(นาย1จัยคิริ ผูกใจเพอบ) 
พอ.ขท.น่าน 2( นายธริวฒัน ่ ไฝจิ่ด )


