
ร่างขอบเขตข'องงานหรื,อรายละเอ ียดคุณลักษณะเฉพาะข,องพ้สดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

ตามแผนงานรายประมาณการ โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบรืเวณหน้าโรงเรืยน ประจำปีงบประมาณ 2563 

ทางหลวงหมายเลข 1081-0101 ตอนปัว - ดอนมูล ป!เวณ กม.10+475 และ ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอนหลักลาย - บ่อเกลือ 

บรืเวณ กม.84+875 วงเงินงบประมาณ 966,700.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกลั 

(Electronic Bidding ; e-bidding)

1. ความเป็นมา

เพื่อเป็นการเพิ่มคงามปลอดภัยปองกันปัญหาอุปติเหตุ ต่อนักเรียน คนเดินข้ามถนนและประชาชนผู้ใช้เล็นทาง แขวงฯ น่านท่ี 2 

จึงเห็นสมควรทำการปรับปรุงทางข้ามบรืเวณหน้าโรงเรียน

2. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านท่ี 2 มีความประสงค์โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบรืเวณหน้าโรงเรียน 

ทางหลวงหมายเลข 1081-0101 ตอน ปัว'- ดอนมูล ป!เวณ กม.10+475 และ ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ 

ป!เวณ กม.84+875 โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รันจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

3. คุณสมบ้ติของผู้ย ีนข้อเสนอ

3.1 มีค'วามสามารถตามกฎหมายฺ

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำลัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรืว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ไนบัญชีรายชื่อผู้ทงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่าย 

สารสนเทศของกรมบัญชกีลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ๋งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้ป!หาร ผู้มีอำนาจในการ 

ดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มิคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื่อจัดจ้างและการป!หารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอี่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์หรือไม,เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คริ้งนี้

3 .9ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื่นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มิคำลังให้สละเอกสิทธ 

และ ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ฃึ่นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนด 

ให้งานก่อสร้างสาขาน้ัน ต้องขึ๋นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมิผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

( - ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมทางหลวงเชื่อถือได้
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ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า,’ ต้องมีคุณสมบัติ ดังน-

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมปติครบถ้วนตามเงื่อนใฃที่ 

กำหนดในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจก.ารร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้า 

ดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ผลงาน

ก่อสร้างของผู้เข้า ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ "หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้าง 

ของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็น 

ลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าว 

มาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกลักิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ

ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ท ั้งน ั้“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ 

ซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็.กทรอนิกลั (Electronic Government Procurement: e-GP) 

ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเนั้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียน 

เป็นผู้รับเหมางานบำรูงทางประเภท 7 (Thermoplastic) และงานบำรุงทางประเภท 15 (งานปาfiจราจร) และงานบำรูงทางประเภทที่ 12.2 

(งานไฟฟาแสงสว่างน้ัน 1-2) และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบีย่นผู้รับเหมา

4. วงเงินในทา?จัดจ้าง

4.1 วงเงินงบประมาณ

4.1 วงเงินราคากลาง

5. ระยะเวลาดำเนินกา? และล่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 นับกัดจากกันลงนามในลัญญา

6. ราคาค่าเอกสารประทวดราคา และหลักประกันการเสนอราคา

6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาชุดละ. 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

(ตามคำลังกรมฯ■ท่ี บ.1/121/2560 ลงกันท่ี 29 สิงหาคม 2560)

7. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน - บาท

8 แบบรฺปแบุบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบ่รเวณหน้าโรงเรยน ทางหลวงหมายเลข 1081-0101 ตอนปัว - ดอนมูล 

บร้เวณ กม.10+475 1 ทางหลวงหมายเลข 1081-0102 ตอนหล้กลาย - บ่อเกลือ บใ'เวณ กม.84+875 วงเงินงบประมาณ 966,700.00 บาท 

มีรายละเอียด ดังนี้-

966,700.00 บาท (เก้าแสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

965,619.80 บาท (เก้าแสนหกหมื่นห้าพันหกร้อยสิบเก้าบาทแปดสิบสตางค์)
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1 งาน TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION (แด่ท่ี 4) ปเมาณงาน 2.00 LS.

2 งาน SIGN PLATE (Very FHigh Intensity Grade,Aluminium Aloy 2.0 mm.thk)ttบบท่ี 9 ปริมาณงาน 35.412 SQ.M.

(ชนิดมีเฟรม)

3 งาน R.C.SIGN POST 0.15 X 0.15 M. ( DWG.NO.RS.-101 ) ปริมาณงาน 114.72 M.

4 ไฟฟาแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว ด้านเดียว ความสูงเลา 9.00 ม. หลอด 250 W.HPS. ปริมาณงาน 9.00 EACH

(DWG.No.EE-105)

5 ค่าธรรมเนียมการไฟฟา ปริมาณงาน 1.00 EACH

6 งานฉาบผิวทางด้วยวัสดุเคลือบผิวจราจรเพ่ือลดการล่ืนไถล (Anti Skid-Materia I) ปริมาณงาน 174.24 SQ.M.

ดำเนินการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

9 . ค่าปรับ

- ค่าปรับตามส์ญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี ห'รอข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

9.1 กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ึนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าบน 

ดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ีน

9.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฎิปติผิดส์ญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว 

ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น ี้

10.1 Q  ได้รับอนุม้ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว

10.2 m  ย้งไม่ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. -2563

อน่ึง การจัดซ่ือห่เอการจัดจ้างคร้ังน้ีจะมีการลงนามในสัญญาห‘รอข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราชบัญญ้ติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซอห่รอการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ

สามารถยกเลิกการจัดซ่ือห่เอการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอื่น ท,นำมา'ใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มท่ี 2

11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551

11.3 คู่มือเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561

11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบ‘เหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

11.5 STANDRD DRAWING (revision 2015)

11.6 มาตรฐานทล.ม.

11.7 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม คลล.

11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดท่ังไฟท้เาแลงสว่างบนทางหลวง

11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดท่ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพ่เบบนทางหลวง

11.10 ข้อกำหนดพิเศษ

11.11 แบบแปลน

11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาห‘เอการงดห‘เอลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561



12. สถานท ีต ิดต ่อหรือ1ข'อทราบ'ข้อมูลฺเพึ๋มเติม หร ือส ่งข ้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห ็น

สมารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานได้ที่ 

สถานที่ติดต่อ สำนักงานแขวงทางหลวงน่านที่ 2 ต.ผาสิงห์ อ,เมือง จ.น่าน 

โทรศัพท์ 0-5471-8040 โทรสาร 0-5471-8041

ทา'แว๊บไชด์ www.doh.ao.th และ Email address:doh 0260 @ doh.go.th

สาธารณซนท่ีต้องการ ข้อเสนอแนะ, วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 

หรือมีความเห็นด้วย

13. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา 270 กัน นับแต่กันเสนอราคา

กันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

-  4 -

V js\ ^ _ .

(ลงขอ) ประรานกรรมการ

( นายสุทธิชัย ร่มเย็น )' รายละเอียดกำหนดๆ;นลักษ;นะของพัสดุที่จะจัดหา

(ลง่ข่ือ) ^  .
กกรรมการ อนุมัติ

( นายศิวพั145 ปรารมฌ์ ) ด่าเนินการตามระเบียนต่อไป

r ^

(ลงฺข่ือ) ณ ์. กรรมการ , „ คุ น(นายชัยสร ผกเจเฟ้อน)
( นายธิรกัฒน์ ไฝ่จิด ) ผอ.ขท.น่าน 2

http://www.doh.ao.th

