
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม 0๒0๑ , 0๒0๒ ตอน 

ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ , แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.๒๒+o o o  - กม.๓๑+๕๓๗ และ 
กม.๓๓+๕๓๗ - กม.๔0+๕00 ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ ๖๖  ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างงานปา้ย 
จราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ 1 ๐๒๐๒ ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ , แยก 
นพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.๒๒+๐๐๐ - กม.๓๑+๕๓๗ และกม.๓๓+๕๓๗ - กม.๔๐+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
(ปริมาณงาน ๑๖๖ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ 
ประกวดราคาคร้ังน้ีเนินเงินท้ังสิน ๑1๙๙๑,๒๘๖.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหม่ืนหน่ึงพันสองร้อยแปดสิบหกบาท 
ถ้วน)

ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 
๓. ไมอ่ยู่ระหว่างเลกิกจิการ
๔. ไม่เนินบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเนินผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสบเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เนินบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือให้เนินผู้ท้ังงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถีงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร 
พสัดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เนินนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเนินธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสค์ร้ังนี้

๙. ไม่เนินผู้ไต้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

10. เนินผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา_________:________ 1ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณี
คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขาน้ันต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชี 
กลาง)



11. ผู้ย่ืน,ข้อเสนอต้องมีผล’งานก่อสร้าง'ประเภท'‘ดียวกันกั'บ'งา'นที,ป'ระกวดราคา,จ้างก่อสร้,าง ในวงเงิน
ไม'น้อยกว่า - บาท (________ :____________) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกันหน่วยงา,นของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กจิการรว่มคา้" ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
(1) กรณท่ีีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

เง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กจิการรว่มคา้” ส่วนคุณสมบัติ 
ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง 
ของกจิการร่วมค้าทีเ่ขา้ประกวดราคาได้

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ทีเ่ขา้รว่มคา้ทกุรายจะ 
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณท่ีีกิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลง 
ระหว่างผู้เข้าร่วมคา้เปน็ลายลักษณอั์กษรกำหนดใหผู้้เขา้ร่วมค้ารายใด รายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอ 
ราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ กจิการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดืยวเปน็ผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอไต้

ทัง้นี ้“กจิการร่วมค้าทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณขิย์

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์(Electronic 
G overnm ent P rocu rem en t: e  - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 
เป็นผ้ใต้รับการจดทะเบยีนเปน็ผูรั้บเหมางานบำรุงทางประเภท 15 (งานป้ายจราจร) และไม่ขาดคุณสมบัติตาม 
เง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน บำรุงทางประเภท 15 (งาน 
ปืายจราจร) ซ่ีงหมดรายหลังวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับการคงลิทธ้ีเดิมโดยจะต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในบัญชีราย 
ซ่ือผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ พพพ. 
G procurem ent.go.th

14. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนสำเนาหนังสือรับประกันคุณภาพแผ่นสะท้อนแสงมาตรฐาน มอก.606 -  2549 แบบท่ี 
9 ซ่ึงออกโดยบริษัทผู้ผลิตแผ่นสะท้อนแสงว่าไม่มีบีญหาการหลุดร่อนของแผ่นสะท้อนแสงเน่ืองจากคุณภาพของกาว 
ตลอดระยะเวลารับประกัน

15. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนสำเนาหนังสือรายงานผลการทดสอบตัวอย่างแผ่นสะท้อนแสง และหนังสือ 
รับรองผลการทดสอบค่าลัมประลิทธ๋ึการสะท้อนแสงแผ่นสะท้อนแสงสืขาวและสืน้ีาเงิน ตามมาตรฐาน มอก 606 -  
2549 แบบท่ี 9 ซ่ึงทดสอบโดยกรมทางหลวงหรือหน่วยงานราขการท่ีเซ่ือถือได้ และเป็นรายงานการทดสอบไม่เกิน 
2 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)

ผู้ย่ืนข้อเสนอตอ้งย่ืนขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิสใ์นวันที ่
๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิสไ์ด้ต้ังแต่วันท่ีประกาศจนถีงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง



ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิสแ์ละชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตังแต่วันที ๑๔ เมษายน ๒๔๖๓ ถึงวันท 
๒๐ เมษายน ๒๔๖๓ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจาก 
ชำระเงินเนนิทีเ่รียบร้อยแลว้จนถึงกอ่นวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ w vw .doh.go.th หรือ vvww.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรตัพท์หมายเลข ๐๒๔๒๗๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๔ในวันและเวลาราซการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี ผา่นทางอเีมล์ dohll66@ doh.go.th  หรือช่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนดภายในวนัที๑่ ๔ เมษายน๒๔๖๓ โดยกรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนนทบรีุจะขีแ้จงรายละเอยีดตงักลา่ว 
ผ่านทางเว็บไซต์ w ww.doh.go.th และ w w w .gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๔๖๓ 

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์(e-bidding) นี ้
ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป ี พ.ศ. 2563 แล้ว

/  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ■
อน่ึง การจัดซือ้หรือการจัดจ้างคร้ังนี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเนินหนังสือได้ต่อเม่ือพระ 

ราชบญัญต้งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 
จ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนกังบประมาณแล้ว

สำหรับกรณท่ีีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพือ่การจัดซือ้หรือการจัดจ้างในคร้ังตังกล่าว 
หนว่ยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซือ้หรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ เมษายน ๒๔๖๓

a
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี

หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอยีด ใท้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
w ww.doh.go.th ตังน้ี

(1) รายการละเอยีดและข้อกำหนดการกอ่สร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มท่ี 2

(2) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม 2551

(3) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(4) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

mailto:dohll66@doh.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
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(5) คู่มอืเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในการกอ่สร้างบรูพะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. 2561

(6) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหล่ียม คสล.

(7) รายละเอียดและหลักเกณฑง์านบริหารการจราจรในระหว่างการกอ่สร้าง

(8) ข้อกำหนดพิเศษ

(9) STANDARD DRAWING


