ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี
เรื่อง 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)
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้ นีเ้ ป็นเงินทัง้ สิน
๑,๓๙๑,๐๙๔.๐๐ บาท (หนึง่ ล้านสามแสนเก้าหมืน่ หนึง่ พันเก้าสิบสีบ่ าทถ้วน)
ผูย้ น่ื ข้อเสนอจะต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยูร่ ะหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขว่ั คราว
เนือ่ งจากเป็นผูท้ ไ่ี ม่ผา่ นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังกำหนดตามทีป่ ระกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกระบุขอ่ื ไวิไนบัญขีรายซือ่ ผูท้ ง้ิ งานและไต้แจ้งเวียนซึอ่ ให้เป็นผูท้ ง้ิ งานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึง่ รวมถึงนิตบิ คุ คลทีผ่ ทู้ ง้ิ งานเป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผู้
จัดการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี ำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิตบิ คุ คลนัน้ ด้วย
๖. มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิตบิ คุ คลผูม้ อี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงั กล่าว
๘. ไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยขน์รว่ มกันกับผูย้ น่ื ข้อเสนอราคารายอืน่ ทีเ่ ข้ายืน่ ข้อเสนอให้แก'กรมทางหลวง โดย
แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผูก้ ระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นี้
๙. ไม่เป็นผูไ้ ด้รบั เอกสิทธีห้ รือความคุม้ กัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ ศาลไทย เว้นแต่รฐั บาลของผูย้ น่ื ข้อ
เสนอได้มคี ำสัง่ ให้สละเอกสิทธีแ้ ละความคุม้ กันเข่นว่านัน้
๑๐. เป็นผูป้ ระกอบการทีข่ น้ึ ทะเบียนงานก่อสร้างสาขา________ :________ ไ1ว้กบั กรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานัน้ ต้องขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการไว้กบั กรม
บัญชีกลาง)
๑๑. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดืยวกันกับงานทีป่ ระกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงิน
ไม'นอ้ ยกว่า บาท (________ :___________ ) และเป็นผลงานทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีเ่ สนอราคาในรูปแบบของ '‘กิจการร่วมค้า” ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังนี้

(1) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไค้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ ‘รนิ ล้วนตาม
เงือ่ นไขทีก่ ำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ
ต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้ามาให้แสดงเป็นผลงานค่อสืรา้ ง
ของกิจการร่วมค้าทีเ่ ข้าประกวดราคาไค้
(2) กรณีทก่ี จิ การร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่ นิตบิ คุ คลแต่ละนิตบิ คุ คล ทีเ่ ข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคณ
ุ สมบัตคิ รบล้วนตามเงือ่ นไขทีก่ ำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีทก่ี จิ การร่วมค้าได้มขี อ้
ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณีอกั ษรกำหนดให้ผเู้ ข้าร่วมค้ารายใด รายหนึง่ เป็นผูร้ บั ผิดขอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยืน่ ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ้ จัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้ สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าทีย่ น่ื ข้อเสนอได้
ทัง้ นี้ “กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็นนิตบิ คุ คลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ ดทะเบียนเป็น
นิตบิ คุ คลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๑๒. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurem ent ะe - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๓. ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องเป็นผูท้ ผ่ี า่ นการคัดเลือกผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย
เป็นผ้ได้รบั การจดทะเบียนเป็นฝัรบั เหมางานบำรุงทางประเภท 12.2 (งานไฟฟืาแสงสว่าง ชั้น 1 - 2) และไม่ขาด
คุณสมบัตติ ามเงือ่ นไขในการจดทะเบียนผูร้ บั เหมา
ผ้ยน่ื ข้อเสนอทีเ่ ป็นผ้ไต้รบั การจดทะเบียนไว้กบั กรมทางหลวงในงานงานบำรุงทางประเภท 12.2 (งาน
ไฟฟัาแสงสว่าง ขั้น 1 - 2) ซึง่ หมดอายุหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รบั การคงสิทธิเ้ ดิมโดยจะต้องเป็นผูท้ ่ี
อยูใ่ นบัญชีรายซือ่ ผูย้ น่ื คำขอขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างไว้กบั กรมบัญชีกลางตามทีป่ รากฏในเว็บไซต์ WWW.
Gprocurement.go.th
ผูย้ น่ื ข้อเสนอต้องยืน่ ข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้ นใจสามารถขอซือ้ เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตง้ั แต่วันที่ประกาศจบถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถขอซือ้ เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตัง้ แต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๑๗ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผูส้ นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ
สอบถามทางโทรคัพท์หมายเลข ๐๒๕๒๗๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราซการ
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิม่ เติมเกีย่ วกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ dohll66@ doh.go.th หรือซ่องทางตามทีก่ รมบัญชีกลาง
กำหนดภายในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรจี ะซืแ้ จงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓
งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว
/ ยังไม่ได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ค. 2563 ■
อนึง่ การจัดซือ้ หรือการจัดจ้างครัง้ นี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ตอ่ เมือ่ พร
ราชบัญญัตงิ บประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บงั คับและได้รบั จัดสรรเงินงบประมาณราย
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีทไ่ี ม่ได้รบั การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพือ่ การจัดซือ้ หรือการจัดจ้างในครัง้ ดังกล่าว
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซือ้ หรือการจัดจ้างได้
ประกาศ ณ วับที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓

(นายสุวิ'พธุ ดันตะโยธิน)
ผูอ้ ำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุริ

หมายเหตุ ผูป้ ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตง้ั แต่วนั ทีซ่ อ้ื เอกสารจนถึงวันเสนอราคา
*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผยู้ น่ื ข้อเสนอ สามารถดาว'น!หลดได้ทเ่ี ว็บไซต์
www.doh.go.th ดังนี้
(1) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
(2) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครือ่ งหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
(3) ข้อกำหนดและมาตรฐานทัว่ ไป งานติดตัง้ ไฟฟัาแสงสว่างบนทางหลวง
(4) ข้อกำหนดและมาตรฐานทัว่ ไป งานติดตัง้ ไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
(5) คู,มือเครือ่ งหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. 2561
(6) คูม่ อื ควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลีย่ ม คสล.
(7) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(8) ข้อกำหนดพิเศษ
(9) STANDARD DRAWING

