
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ 

ตอนควบคุม 0๒๐© ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๔๘๐ - กม.๒๔+๐๐๐ 
(เป็น'ช่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๑ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้า 
แสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - 
แยกนพวงศ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๔๘๐ - กม.๒๔+๐๐๐ (เป็นช่วง )ๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๕๑ ต้น) 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังสิน 
๑,๓๙๑,๐๙๔.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสามแสนเก้าหม่ืนหน่ึงพันเก้าสิบส่ีบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ข่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไวิไนบัญขีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ึอให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จดัการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก'กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. เป็นผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา________ :________ 1ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขาน้ันต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรม 
บัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดืยวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงิน
ไม'น้อยกว่า - บาท (________ :___________ ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ '‘กจิการร่วมคา้” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี



(1) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติค‘รินล้วนตาม 
เง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กจิการรว่มคา้” ส่วนคุณสมบัติ 
ต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาให้แสดงเป็นผลงานค่อสืร้าง 
ของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไค้

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ทีเ่ขา้ร่วมคา้ทกุราย 
จะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อ 
ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณอัีกษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้

ท้ังน้ี “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณชิย์

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent Procurem ent ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 
เป็นผ้ได้รับการจดทะเบียนเป็นฝัรับเหมางานบำรุงทางประเภท 12.2 (งานไฟฟืาแสงสว่าง ช้ัน 1 - 2) และไม่ขาด 
คุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผ้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผ้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานงานบำรุงทางประเภท 12.2 (งาน 
ไฟฟัาแสงสว่าง ข้ัน 1 - 2) ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับการคงสิทธ้ิเดิมโดยจะต้องเป็นผู้ท่ี 
อยู่ในบัญชีรายซ่ือผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ WWW. 

G procurem ent.go.th

ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันท่ี 
๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ต้ังแต่วันท่ีประกาศจบถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิสแ์ละชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 
๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 
ชำระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ w ww .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรคัพท์หมายเลข ๐๒๕๒๗๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราซการ

ผูส้นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่เติมเกีย่วกบัรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ dohll66@ doh.go.th หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนดภายในวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรีจะซ้ืแจงรายละเอียดดังกล่าว 
ผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) นี้

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:dohll66@doh.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th


ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว
/  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ค. 2563 ■

อน่ึง การจัดซือ้หรือการจัดจ้างคร้ังน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพร
ราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 
จา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณท่ีีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว 
หนว่ยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอยีด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาว'น!หลดได้ท่ีเว็บไซต์

(1) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มท่ี 2
(2) รายละเอียดและขอ้กำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบบักรกฎาคม 2551
(3) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟัาแสงสว่างบนทางหลวง
(4) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
(5) คู,มือเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
(6) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม คสล.
(7) รายละเอียดและหลักเกณฑง์านบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(8) ข้อกำหนดพิเศษ
(9) STANDARD DRAWING

ประกาศ ณ วับท่ี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

(นายสุวิ'พุธ ดันตะโยธิน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุริ

www.doh.go.th ดังน้ี

http://www.doh.go.th

