
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน 

ปากเกร็ด - คลองประปา ที่กม.๓+๕๐๐ (สะพานข้ามแยกเมืองทอง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)
น,'น,/ebl A 1

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุร ีมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบำรุง 

รักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปากเกร็ด - คลองประปา ที่กม.๓+๕๐๐ (สะพาน 

ข้ามแยกเมืองทอง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง 

ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๙๘,๐๐๙.๓๙ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าบาทสามสิบเก้า 

สตางค์)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ิดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวิในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก ่กรมทางหลวง โดย 

แขวงทางหลวงนนทบุร ีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 

แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา___________________ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรม 

บัญชีกลาง)



๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานรอยต่อสะพาน ชนิด Asphaltic Plug 

Joint ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็น 

คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบล้วน

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 

คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 

เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี ้"กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย

เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา___________ 2_______________และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจด

ทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวง ในงาน_________ 2___________ 1ซึ่ง

หมดอายุหลังวันที ่20 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับการคงสิทธึ๋เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้น 

ทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ WWW.Gprocurement.go.th

๑๔. กรณีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลท์คอนกรีตแบบเคลื่อนท่ี (Mobile 

Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง. 4) จากกรมโรงงาน 

อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี ้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอาย ุถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช ้หรือเพิกถอนหรือ ผู ้

ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐาน ดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์

คอนกรีต

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให ้

ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต ทั้งนี ้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอาย ุถูกยกเลิก ถูก 

สั่งพักใช ้หรือเพิกถอน

๑๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจาก

http://WWW.Gprocurement.go.th


โรงงานผสมแอสฟิทต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการ โดยระยะทางขนส่งไม่เกิน 100 กิโลเมตร สำหรับผิวทาง 

แบบแอสฟ้ลต์คอนกรีตให้เป็นตามแบบมาตรฐาน ทล.ม.409-2532

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ในวันที ่๓ 

ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ถึงวัน 

ที ่๒ ธันวาคม ๒๕๖๓โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ได้ภายหลังจาก 

ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต ์www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒๕๒๗๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุร ีผ่านทางอีเมล์ dohll66@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลาง 

กำหนดภายในวันที ่๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรีจะชี้แจงรายละเอียดดัง 

กล่าวผ่านทางเว็บไซต ์www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที ่๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding) นี ้

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 แล้ว

/ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป ีพ.ศ. 2564 .

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระ 

ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 

จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที ่๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

(นายพัฒนพงศ ์ทองสุข)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี

หมายเหต ุผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ่๑ และเอกสารส่วนที ่๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:dohll66%40doh.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th


*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดาวใHหลดได้ที่เว็บไซต ์

www.doh.go.th ดังนี

(1) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที ่1 และเล่มที ่2

(2) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551

(3) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(4) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(5) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับป ีพ.ศ. 2561

(6) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(7) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(8) STANDARD DRAWING

(9) ข้อกำหนดพิเศษ
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