
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม 0๒ 0๑ 1 0๒0๒ ตอน 

ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ , แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.๒๒+o o o  - กม.๓๑+๕๓๗ และ 
กม.๓๓+๕๓๗ - กม.๔0+๕00 ปริมาณงาบ ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑ ๖ ๖  ดร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้าย 
จราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ 1 ๐๒๐๒ ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ 1 แยก 
นพวงศ์ - บางเลน ระหว่างกม.๒๒+๐๐๐ - กม.๓๑+๕๓๗ และกม.๓๓+๕๓๗ - กม.๔๐+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
(ปริมาณงาน ๑๖๖ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ 
ประกวดราคาครั้งน้ีเป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๙๙๑,๒๘๖.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหน่ึงพันสองร้อยแปดสิบหกบาท 
ล้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ีงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ข่ัวคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญฃีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไวิในบัญชีรายย่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย'เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา________ :_________1ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขาน้ันต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรม 
บัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า - บาท (________ 1___________ ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ



ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม 

เง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ 
ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง 
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไค้

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้มีข้อ 
ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอไต้

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
■ Governm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

13. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 
เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผฺรับเหมางานบำรุงหางประเภท 15 (งานปืายจราจร) และไม่ขาดคุณสมบัติตาม 
เงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน บำรงูทางประเภท 15 (งาน 
บีายจราจร) ซ่ึงหมดอายหลังวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2561 จะไค้รับการคงลิทธิ้เติมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีราย 
ซื่อผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ WWW. 

Gprocurement.go.th
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนสำเนาหนังลือรับประกันคุณภาพแผ่นสะท้อนแสงมาตรฐาน มอก.606 -  2549 

แบบท่ี 9 ซึ่งออกโดยบริษัทผู้ผลิตแผ่นสะท้อนแสงว่าไม่มีบีญหาการหลุดร่อนของแผ่นสะท้อนแสงเน่ืองจากคุณภาพ 
ของกาวตลอดระยะเวลารับประกัน

15. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องย่ืนสำเนาหนังสือรายงานผลการทดสอบตัวอย่างแผ่นสะท้อนแสง และหนังลือ 
รับรองผลการทดสอบค่าสัมประลิทธ๋ึการสะท้อนแสงแผ่นสะท้อนแสงสีขาวและลืน้ัาเงิน ตามมาตรฐาน มอก 606 -  
2549 แบบท่ี 9 ซ่ึงทดสอบโดยกรมทางหลวงหรือหน่วยงานราชการท่ีเซ่ือถือไต้ และเป็นรายงานการทดสอบไม่เกิน 
2 ปี พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 
๓๐ เมษายน ๒<£๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาว'นใหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไต้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี 
๒๙ เมษายน ๒๕๖๓โดยดาวนัใหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไต้ภายหลังจาก 
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา



ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๒๗๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี ผ่านทางอีเมล์ dohll66@ doh.go.th  หรือซ่องทางตามท่ีกรมบัญชีกลาง 
กำหนดภายในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าว 
ผ่านทางเว็บไซต์ vwvw.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้ 
/  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 แล้ว

ยังไม'ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ■
อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระ 

ราซบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุวิ'พุธ ตันตะโยธิน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันที่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบ,ท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดาวนัโหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.doh.go.th ดังนี้

(1) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที ่ 2

(2) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551

(3) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(4) ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(5) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. 2561

(6) คู,มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(7) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
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(8) ข้อกำหนดพิเศษ

(9) STANDARD DRAWING


