
* ร่างขอบเขตของงานหรีอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุกรีอแบบรูปรายการงานก่อสร้าง

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

แขวงทางหลวงบ่านที2 มีความประสงค์จะจ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน

ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอบ ท่าวังผา-ดอนมูล บริเวณ กม.3+075 และ กม.12+550 

ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปีว-อุทยานแห่งซาติดอยภูคา บริเวณ กม.4+800 

ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอบ บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ กม.149+200

1. ความเป็นมา

เพื่อเป็นการเพ่ิมความปลอดภัยฟ้องกันปีญหาอุบัติเหตุ ต่อนักเรียน นักศึกษา คนเดินข้ามถนนและประซาขนผู้ใขัเส้นทาง 

แขวงฯ น่านท่ี 2 ขอเสนอแผนฯ ดังกล่าว ตามรูปแบบแนะนำในการปรับปรุงทางข้ามบริเวณหน้าโรงเรียนจากสำนกัอำนวยความปลอดภัย

2. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านท่ี 2 มีความประสงค์ จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน 

ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอน ทำวังผา-ดอนมูล บริเวณ กม.3+075 และ กม.12+650, ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 

ตอบ ปีว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บริเวณ กม.4+800, ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 ตอบ บ่อเกลือ - เฉลิมพระเกียรติ บริเวณ กม.149+200 

โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

3. ■คุณสมบัติของผู้ย่ืน.ข้อเส.นอ.

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัตงานของ่ผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามทีประกาศเผยแพร่ 

ในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซ๋ึงถูกระบุซ่ือไว้ไนบัญชีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

ของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 

ของนิติบุคคลน้ันด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงาบทีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืบข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอับเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ๋ึหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและ 

ความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

3.10 เป็นผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนด 

ให้งานก่อสร้างสาขาน้ัน ต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงาบก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที'ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาท

( - ) และเป็นผลงาบท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หรือหน่วยงานเอกซนทีกรมทางหลวงเซ่ือถือได้



* ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาใบรูปแปบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี.-

(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด 

ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม ‘'กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว 

สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไค้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า 

ร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไค้ "หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

รายหบ่็งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด 

ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่็งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางร่าขการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 

ประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาได้

ทั้งน้ี “ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ 

ซื้งมีหน้าท่ีรับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

3.12 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP)

ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่บข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็น 

ผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภท 7 (Thermoplastic) หรือ งานบำรุงทางประเภท 15 (งานป้ายจราจร)งานบำรุงทางประเภท 12.2 

(งานไฟฟ้าแสงสว่างข้ัน 1-2) และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

4. วงเงินในการจัดจ้าง

4.1 วงเงินงบประมาณ 1,997,100.00 บาท . (หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนเจ็ดพันหบ่ีงร้อยบาทถ้วน)

4.1 วงเงินราคากลาง 1,996,431.02 บาท

(หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหกพันส่ีร้อยสามสิบเอ็ดบาทสองสตางค์)

5. ระยะเวลาดำเนินการ และส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ราคาค่าเอกสารประทวดราคา และหลักประก้นการเสนอราคา

6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาขุดละ 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

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

7. หลักประกันการเลนอุราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน - บาท

8 แบบรูปแบบรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1170-0100 ตอบ ท่าวังผา-ดอนมูล บริเวณ กม.3+075 

และ กม.12+650, ทางหลวงหมายเลข 1256-0101 ตอน ปีว-อุทยานแห่งชาติดอยภูคา บริเวณ กม.4+800, ทางหลวงหมายเลข 1081-0103 

ตอนบ่อเกลือ-เฉลืมพระเกียรติบริเวณกม.149+200 วงเงินงบประมาณ 1,997,100.00 บาท มีรายละเอียดดังนี้.-
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1 งาน TRAFFIC ADMINISTRATION DURING CONSTRUCTION (ชุดท่ี 4)

2 งาน SIGN PLATE (Very High Intensity GradeAluminium Aloy 2.0 mm.thk.) แบบที 9 (ชนิดไฝมีเฟรม)

3 งาน SINGN POST 0.15x0.15 M. (DWG.NO.RS-101)

4 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว (ด้านเดียว) ความสูงเลา 9.00 ม.หลอด 250W.HPS (DWG.NO.EE.-105)

5 ค่าธรรมเนียมการไฟห้เา

6 งาน IMPRQV EXSTING FLASHING SIGNAL (LED 300 มม.)

7 งาน THERMOPLASTIC PAINT

8 งาน ฉาบผิวทางด้วยวัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อลดการลื่นไถล (Anti Skid Material)

ตำเนิบการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ปริมาณงาน 4.00 LS.

ปริมาณงาน 17.706 SQ.M.

ปริมาณงาน 57.36 M.

ปริมาณงาน 24.00 EACH

ปริมาณงาน 1.00 แห่ง

ปริมาณงาน 6.00 SET

ปริมาณงาน 916.98 SQ.M.

ปริมาณงาน 251.36 SQ.M.

9 . ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกลารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์น้ี หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังน้ี 

9.1กรณีท่ีผู้รับจ้างนำงานท่ีรับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหบ่ีงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าผินดังกล่าว 

เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงน้ัน

9.2 กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว 

ในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

10.1 [ ^  ได้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว

10.2 โท  ยังไมได้รับอนุมัติเงนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

อน่ีง การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างคร้ังน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราซบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลไข้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดุสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ

สามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใข้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2

11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551

11.3 คู่มือเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561

11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

11.5 STANDRD DRAWING (revision 2015)

11.6 มาตรฐาน (ทล.-ม) และข้อกำหนด

11.7 .ค ูม่ีอค■วนคุมงานก่อสร้างละพานและท่อเหล่ียม คลล,

11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งาบติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง



11.10 ข้อกำหนดพิเศษ

11.11 แบบแปลน

11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

12. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สมารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะจัดหาน๋ีได้ท่ี 

สถานท่ีติดต่อ สำนักงานแขวงทางหลวงน่านท่ี 2 ต.ผาสิงห์ อ.เมือง จ.น่าน

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

ทางเว๊บ'ไซด์ www.doh.go.th และ Email adriress:doh 0260 (Si doh.go.th 

สาธารณขบท่ีด้องการ ข้อเสนอแนะ, วิจารณ์ หรือมืความเห็น ต้องเปิดเผยข่ือและท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 

หรือมืความเห็นด้วย

13. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา 270 วัน นับแต่วันเสนอราคา

- 4 -

วันท่ี 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(ลงข่ือ)

( นายสุทธิชัย ร่มเยืน )

ประธานกรรมการ

รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา

(ลง่ข่ือ) Ola ญรรมภาร อบุมัติ

( นายคิวพันธ์ ปรารมณ์ ) ด่าเนินการตามระเบียบต่อไป
r “ .

(ลงฺข่ือ) L o . กรรมการ (นายชัยศิริ ผูกใจเพ่ีอน)
( นายธีรวัฒน่ ไฝ่จิต ) ผอ.ขท.น่าน 2
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