
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ 

ตอนควบคุม 0๒0© ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒0+๔๘0 - กม.๒๔+o o o  
(เป็นซ่วง ๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔© ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซอ่มไฟฟา้ 
แสงสว่างและไฟสญัญาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ ตอน ต่างระดับลาดหลมุแก้ว - 
แยกนพวงศ์ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๐+๔๘๐ - กม.๒๔+๐๐๐ (เปน็,ช่วง )ๆ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๔๑ ต้น) 
ดว้ยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังนีเ้ปน็เงินทัง้สิน้ 
๑,๓๙๑,๐๙๔.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสามแสนเก้าหม่ืนหน่ึงพันเก้าสิบสีบาทถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยู่ระหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ข่ัวคราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่่านเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญขีรายข่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผู้มอีำนาจในการดำเนนิงานในกิจการของนติิบคุคลนัน้ด้วย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะต้องหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐกำหนดในราชกจิจาบเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสดั์งกลา่ว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยฃน่ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอใหแ้ก่กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอันเปน็การขดัขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรม ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์ร้ังนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิใเละความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. เปน็ผู้ประกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สร้างสาขา________ ;________ ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณคีณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดใหง้านก่อสร้างสาขานัน้ต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบกวรไว้กับกรม 
บัญชีกลาง)

๑๑. ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สร้างประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดรุาคาจา้งกอ่สร้าง ในวงเงิน
1) และเปน็ผลงานท่ีเป็นคู่สญัญาโดยตรงกับหนว่ยงานของรัฐ1 ท ท  (



ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กจิการรว่มคา้” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
(1) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไค้จดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม ่ กิจการร่วมค้าจะตอ้งมีคุณสมบตัคิรบลว้น 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดใว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาใน'นาม “กจิการรว่มคา้” ส่วน 
คุณสมบัติค้านผลงานก่อสร้าง กจิการร่วมคา้ดงักลา่วสามารถนาผลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเปน็ผลงาน 
กอ่สร้างของกจิการร่วมคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาได้

(2) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนติิบุคคลใหม่ นติิบคุคลแต่ละนติิบุคคล ทีเ่ข้าร่วมคา้ทกุ 
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณท่ีีกิจการร่วมค้าได้มีข้อ 
ตกลงระหว่างผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้รายใด รายหนึง่เปน็ผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการย่ืนขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจัดชือ้จัด 
จา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์กจิการร่วมคา้นัน้สามารถใชผ้ลงาบกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงาน 
กอ่สร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้

ท้ังน้ี “กจิการร่วมคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการร่วมคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นติิบคุคลต่อกรมพฒันาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์

๑๖. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดชือ้จัดจ้างภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic 
G overnm ent P rocurem ent ะ e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

13. ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งเปน็ผูท้ีผ่่านการคดัเลือกผู้มีคณุสมบติัเบือ้งตน้ในการจ้างของกรมทางหลวง 
โดยเปน็ผูไ้ดร้บัการจดหะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมางานบำรุงหางประเภท 12.2 (งานไฟฟ้าแสงสว่าง ช้ัน 1 - 2) และไม่ 
ขาดคณุสมบติัตามเง่ือนไขในการจดทะเบยีนผู้รับเหมา

ผ้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานงานบำรุงทางประ๓ ท 12.2 
(งานไฟฟ้าแฝึงสว่าง ช้ัน 1 - 2) ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับการคงสทิธ้ีเดิมโดยจะต้องเป็น 
ผู้ทีอ่ยู่ในบญัชีรายช่ือผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ 
WWW.G procurem ent.go.th

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัชือ้จดัจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์นวันที ่
๓๐ เมษายน ๖๕๖๓ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอชือ้เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์ โดยดาว,นโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดช้ือจัด 
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนกิสไ์ดต้ัง้แต่วันท่ีประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอชือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนกิส ์ในราคาชดุละ ๖๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจดัชือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละชำระเงินผา่นทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวนโหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัชือ้จัดจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจาก 
ชำระเงินเปน็ทีเ่รียบร้อยแลว้จนถงึกอ่นวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ w w w .doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๒๕๒๗๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงานโปรดลอบถามนายง้ ิ
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี ผา่นทางอเีมล ์ dohll66d>doh.go.th  หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง 

* “ " 1 •พาทน๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวง โดยแขวง,ทางหลวงนนทบรีุ'จะข้ึแจงรายละเอียดดังกล่าว

http://WWW.Gprocurement.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th


ผ่านทางเว็บไซต์ vwvw.doh.go.th และ vvww.gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๔๖๓ 
งานตามประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) นี ้

/  ไดร้บัจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ. 2563 แล้ว
ยงัไมไ่ด้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป ี พ.ค. 2563 ■

อน่ึง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งคเงนี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระ 
ราชบญัญต้งิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 
จา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรับกรณทีีไ่มไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพือ่การจัดซือ้หรือการจัดจ้างในคร้ังดังกลา่ว 
หนว่ยงานชองรัฐสามารถยกเลกิการจัดซือ้หรือการจัดจา้งได้

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจัดเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซือ้เอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์

(1) รายการละเอยีดและขอ้กำหนดการกอ่สร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเลม่ที ่ 2

(2) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม 2551

(3) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(4) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(5) คู่มอีเคร่ืองหมายควบคมุการจราจรในการกอ่สร้าง\Jรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. 2561

(6) คู่มอีควบคุมงานก่อสร้างสะพานและทอ่เหล่ียม คสล.

(7) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหว่างการกอ่สร้าง

(8) ขอ้กำหนดพเิศษ

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงนนทบุร

www .doh.go.th คังน้ี
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http://www.doh.go.th

