
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย 
SINGLE W-BEAM ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ปีว - ปางหก ระหว่าง กม.479+274 - กม.480+766 (ด้านข้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ)

วงเงินงบประมาณ 2,992,600.00 บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

1. ความเป็นมา
เส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางจากอำเภอททุ่งช้างสู่อำ๓ อเฉลิมพระเกียรติ ลักษณะทางกายภาพเป็นทางหลวง 2 ช่องจราจร 

มีดันทางสูงช้บ ภูมิประเทศเป็นทางเขาเพื่อเป็นการลดแรงของอุบัติเหตุอันเกิดจากการลีนไถล เสืยหลักออกนอกช่องจราจร แขวงทางหลวงน่านที่ 2 
เห็นสมควรติดตั้งราวกันอันตรายบนเส้นทางดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้เส้นทางต่อไป

2. วัตชุประสงค'
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงน่านที่ 2 มิความประสงค์ งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย SINGLE W-BEAM 

ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอน ป็ว - ปางหก ระหว่าง กม.479+274 - กม.480+766 (ด้านข้ายทางและขวาทางเป็นช่วงๆ)
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding)

3.1 มิความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลชั่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำลัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการดามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลชั่งถูกระบุขื่อไว้ไนบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงาบและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง ชั่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มิอำนาจในการดำเนินงาบในกิจการ 
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มิคุณสมบัติและไม่มิลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มิอาชีพรันจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มิผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่บข้อเสนอรายอื่นที่เช้ายื่นข้อเสนอไห้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รันเอกลิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ชั่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มิคำลังให้สละเอกลิทธึ๋และ 

ความคุ้มกับเข่นว่านั้น

3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา - ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนด
ไห้งาบก่อสร้างสาขานั้น ต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
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3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า - บาV

) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานทางรัฐ หรือหน่วยงานเอกขนที่กรมทางหลวงเข้อถือไต้
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบีติ ดังนี้.-
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบีติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด

ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า’’ ส่วนคุณสมน้ติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าว 

สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า 

ร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาใต้"หมายความว่าสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

รายหนี้งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาใต้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบีติ

ครบถ้วนตามเงื่อนใฃที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตในกรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนด 

ให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราขการ และแสดงหลักฐานตังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐต้วยอิเลกทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านี้บสามารถไข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาไต้

ซื้งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P rocurem ent: e-GP) 

ของกรมบัญข้กลาง
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบีติเนี้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้Iต้รับการจดทะเบียน 

เป็นผู้รับเหมางานบำรุงทางประเภทที่ 14.2 (งานราวกันอันตราย ขั้น 1-2) และไม่ขาดคุณสมบีติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐ

4.1 วงเงินราคากลาง
4.1 วงเงินงบประมาณ 2,992,600.00 บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)

2,992,546.31 บาท
(สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อย?เลืบหกบาทสามลืบเอ็ดสตางค์)

5, ระยะเวลาด่าเนินการ และล่งมอบงาน
ดำเนิบการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามใบสัญญา

6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา และหลักประกันการเสนอราคา
6.1 ค่าเอกสารประกวดราคาขุดละ .. 200.00 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

(ตามคำลังกรมๆ ที่ บ .1 /121 /2560  ลงวับที่ 29 สิงหาคม 2560)

7. หลักประทันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน บาท
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8 แบบรุปแบบรายการ และคุผลักษณะเฉพาะ
ฑบจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 101-0602 ตอบ ป้ว - ปางหก 

ระหว่าง กม.479+274 - กม.480+766 (ด้านข้ายทางและขวาทางเป็นข่วงๆ) วงเงินง'บประมาณ 2,992,600.00 บาท มีรายละเอียด ดังนี้.-

1 งาน SINGLE W-BEAM GUARDRAIL 2.5 m m . ThicknessjClass "II" 1 T ype T  ปริมาณงาน 1,296.00 M.

2 งาน EXTRA POLE FOR W-BEAM GUARDRAIL Dia.0.10 X 2.00 M 4.0 MM Thick ปริมาณงาน 294.00 EACH.

ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS.-603 , RS.-605

ดำเนินการโดยวิธีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล์กทรอนิกส์ (Electronic Bidding ; e-bidding) และแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

9 . ค ่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์บี้ หริอข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังบี้ 

9.1กรฌีที่ผู้รับจ้างนำงาบที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อบทำอีกทอดหนึ่งโดยไมใด้รับอนุญาตจากรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าปีนดังกล่าว 
เป็นจำนวนร้อยละ 10 ของวงเงินของงานจ้างช่วงบั้น

9.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฎิบ้ติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง บอกเหนือจากข้อ 8.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวนเงินตายตัว 

ไนอัตราร้อยละ 0.25 ของราคาค่างาน

10. งานตามประกาศประกวดราดาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บี้
10.1 ได้รับอบุม้ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว

10.2 m  ยังไมใด้รับอนุม้ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563
อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งบี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราขบัญญติงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช่'บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว 
สำหรับกรณีที่ไมใด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างไนครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ

สามารลยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

11. รายละเอียดและและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใข้ในการดวบคุมงานก่อสร้าง ดังน้ี
11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
11.3 คู่มื่อเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.2561
11.4 รายละเอียดและหลักเกณทํงานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

11.5 STANDRD DRAWING (revision 2015) DWG.NO.RS.- 603 1 RS.- 605
11.6 มาตรฐาน
11.7 ค่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟท้าแสงสว่างบนทางหลวง
11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

11.10 ข้อกำหนดพิเศษ
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11.11 แบบแปลน

11.12 แบวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรอการงด หรือลดด่าปรับงาบจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

12. สถานที่ต ิดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สมารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี๋ได้ที่ 

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

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

รว่ท.รุ..บับ,พ ัต ่รพ."พ.doก.yo.th และ Email address:doh 0260 @ doh.go.th

สาธารณขนที่ต้องการ ข้อเสนอแบะ, วิจารณ์ หรือมืความเห็บ ต้องเปิดเผยซื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
หรือมีความเห็นด้วย

13. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา 270 จัน นับแต่จันเสนอราคา

จับที่ ^  เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

f a  ถ่พ{ทไ

(ลงข ื่อ )
พ  \

( น ายส ุท ธ ิข ัย  m ยิน )

(ลง-ขื่อ) ^  .

( น ายศ ิว พ ัน ธ ์ ป รารม ณ ์ )

(ลงซ ื่อ) G .
( น ายธ ิรว ัฒ น ์ ไฝ ่จ ิด  )

ป ระธาน กรรมการ

รายละเอ ียดกำห น ดค ุเน ล ักษ•โน ะของพ ัส ด ุท ี่จะจ ัดห า

ก.รรมการ 3น. ^

กรรมการ

ด ่าเน ินการตามระเบ ียบต ่อไปร^
(นายข ัยค ิร ิ ผ ูกไจเพ ี่อน) 

ผอ.ขท.น่าน 2


