
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบรีุ
เร่ือง ประกาศผูฃ้นะการเสนอราคา ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งงานปา้ยจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอน 

ควบคุม ©๒๐๑ , ©๒©๒ ตอนตา่งระดบัลาดหลมุแกว้ - แยกนพวงศ ์1 แยกนพวงศ ์- บางเลน ระหวา่ง 
กม.๒๒+©๐๐ - กม.๓๑+๔๓๗ และกม.๓๓+๔๓๗ - กม.๔©+๔©© ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (ปรมิาณงาน ๑๖๖ ตร.ม.)

ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding)

ตามประกาศ กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี เร่ือง ประกวดราคาจา้งกอ่สร้างงานปา้ยจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ , ๐๒๐๒ ตอนต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงศ์ 1 แยกนพวงศ์ 
- บางเลน ระหว่างกม.๒๒+๐๐๐ - กม.๓๑+๔๓๗ และกม.๓๓+๔๓๗ - กม.๔๐+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ 
งาน ๑๖๖ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขท่ี นบ./e b /๔๑/๒๔๖๓ ลงวันท่ี ๒๓ เมษายน ๒๔๖๓ น้ัน

วิศวกรรมจราจร(๘๑.๑๐.๒๒.๐๑ ) จำนวน ๑ แห่ง ผู้เสนอราคาท่ีชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท 
ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด (ไห้บริการ) โดยเสนอราคาต่ําสุด เป็นเงินท้ังส้ิน ๑,๙๘๘,๔๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเก้า 
แสนแปดหม่ืนแปดพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทล้วน) รวมภาษมูีลค่าเพิม่และภาษอ่ืีน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบยีน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 
ท้ังปวง

ประกาศ ณ วันท่ี ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๓

(นายสุวิ,พุธ ตันตะโยธิน)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี 
เร่ือง ประกาศผู้ซนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศกรมทางหลวง แขวงทางหลวงนนทบรุ ี เลขที ่ นบ./e b /๔๑/๒<£๖๓ ลงวันที ่
๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เรือ่ง ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์(e-bidding) 
งานปา้ยจราจร ใบทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑, ๐๒๐๒ ตอนต่างระดับลาดหลุมแกว้ - 
แยกนพวงศ,์ แยกนพวงศ ์ - บางเลน ระหวา่ง กม.๒๒+๐๐๐ -  กม.๓๑+๔๓๗ และ กม.๓๓+๔๓๗ - กม. 
๔๐+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๖๖ ตร.ม.) วงเงินงบประมาณ ๑,๙๙๒,๐๐๐.๐๐ บาท

กำหนดขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนกิสโ์ดยดาวน์โหลดเอกสารในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้โนระหว่างวันท่ี ๒๓ -๒ ๙  เมษายน ๒๕๖๓

กำหนดย่ืนขอ้เสนอราคาและเสนอราคา ทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
ในวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๔๖๓ ระหว่าง เวลา ๐๘.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น. ปรากฏว่า

๑. มีผู้สนใจซ้ือเอกสารประกวดราคา จำนวน ๑ ราย
๒. มีผูย่ื้นข้อเสนอราคาและเสนอราคา จำนวน ๑ ราย
๓. มีผู้เสนอราคาท่ีมีหลัfฐานเอกสารการเสนอราคาครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด จำนวน ๑ ราย
๔. บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟฟิค จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต๋ัาสุดและมีหลักฐานเอกสารการเสนอ 

ราคาครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนด โดยเสนอราคารวมเป็นเงินค่างานท้ังส้ิน ๑,๙๘๘,๔๔๐.๐๐ บาท (หน่ึง 
ล้านเก้าแสบแปดหม่ืนแปดพับส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน)

แขวงทางหลวงนนทบุรี ตกลงรับราคาของ บริษัท ศ.เศรษฐพร ทราฟV๒ จำกดั รวมเป็นเงิน 
ท้ังส้ิน ๑,๙๘๘,๔๔๐.๐๐ บาท (หน่ึงล้านเก้าแสนแปดหม่ืนแปดพันส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) ซึง๋ต่ํากว่างบประมาณ 
(๑,๙๙๒ ,๐๐๐ -  ๑,๙๘๘,๔๔๐.๐๐) = ๓,๔๖๐.๐๐ บาท หรอี ๐.๑๗ %  และตำกวา่ราคากลาง 
(๑,๙๙๑,๒๘๖.๐๐ -  ๑,๙๘๘,๔๔๐.๐๐) = ๒,๘๔๖.๐๐ บาท หรือ 0.๑๔ %  กำหนดระยะเวลาทำการแลว้ 
เสร็จ ๖๐ วัน

แขวงทางหลวงนนทบุรี จะแจ้งกำหนดวันทำสญัญาเมือ่ไดรั้บเงินประจำงวดแลว้ กรณีได้รับ 
เงนิประจำงวดไมค่รบจะลดรายการ ลดจำนวน หรอืลดเบือ้งานตามความเหมาะสม หรอือาจยกเลกิ 
ประกวดราคาเสียก็ได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยท้ัวก้น

ประกาศ ณ วันท่ี พฤษภาคม ๒๕๖๓a
(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี



บ ฌั ซ รีายละเอยีดป รมิาณ งาน  และราคาแนบทา้ยประกาศผลการประกวดราคาฯ 
เลขท ี ่ นบ./& ๖/๔ ๑/๒ ๕๖๓ ลงวนัที ่ ๒๓ เมษ ายน  ๒๕๖๓

ทำงานป้ายจราจร (รหัสงาน ๓๑๒๐๐) บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ ตอนควบคุม ๐๒๐๑ 1 ๐๒๐๒ 
ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงด์ 1 แยกนพวงด์ - บางเลน ระหว่าง กม.๒๒+๐๐๐ - กม.๓๑+๔๓๗ 

และกม.๓๓+๕๓๗ - กม.๔๐+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๖๖ ตร.ม.)
ลำดับ

ท่ี

รายการและราคา 
ต่อหน่วยเป็นตัวหนังสือ

หน่วย จำนวน ราคาต่อหน่วย 
เป็นตัวเลข เป็นเงิน

๑. ป้ายจราจรข้างทาง (ใข้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา ๒.๐ มม.) 
ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พ้ืนสะท้อนแสงสีต่าง  ๆ
(เหลือง , เขียว 1 แดง 1 น้ําเงิน 1 ส้ม 1 ขาวฯ) และตัวอักษร 1 
เส้นขอบหรือเคร่ืองหมายสืดำ (ทึบแสง) (แบบไม่มีเฟรม)

SQ.M. ๒๗ ๔,๑๐๐.๐๐ ๑๑๐,๗๐๐.๐๐

๒. ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์'หนา ๒.๐ มม.) 
ชนิด HIGH INTENSITY GRADE พ้ืน 1 ตัวอักษร 1 เส้นขอบ 
หรือเคร่ืองหมายสะท้อนแสงสีต่าง  ๆ (เหลือง 1 เขียว 1 แดง 1 

น้ําเงิน 1 ส้ม 1 ขาวฯ) (แบบไม่มเีฟรม)

SQ.M. ๕ ๔,๓๐๐.๐๐ ๒๑,๕๐๐.๐๐

๓ ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhang Sign ไข้แผ่น 
อลูมีเนียมอัลลอยด์'หนา ๒.๐ มม.) ชนิด MICROPRISMATIC 

.พ ืน้ 1 ตัวอักษร1 เส้นขอบหรือเคร่ืองหมายสะท้อนแสงสีต่าง  ๆ
(เหลือง 1 เขียว 1 แดง 1 น้ําเงิน 1 ส้ม , ขาวฯ)

SQ.M. ๕๐ ๘,๓๔๐.๐๐ ๔๑๗,๐๐๐.๐๐

Gl ป้ายจราจรแบบแขวนสูง ( Overhead Sign ใช้แผ่น 
อสูรเนียมอัลลอยด์'หนา ๓.๐ มม.) ชนิด MICROPRISMATIC 
พ้ืน 1 ตัวอักษร , เส้นขอบหรือเคร่ืองหมายสะท้อนแสงสีต่าง  ๆ
(เหลือง , เขียว , แดง 1 น้ําเงิน 1 ส้ม , ขาวฯ)

SQ.M. £sGl ๙,๑๗๐.๐๐ ๗๗๐,๒๘๐.๐๐

๕ STEEL COLUMN ๗.๕๐x๗.๕๐x๐.๓๒ CM. M. ๑๖๒ ๓๒๐.๐๐ (£<ร),0ง๋ึ(5^0.00

๖ งานโครงสร้างรับแผ่นป้าย Overhang (DWG.NO.RS -  ๕๐๑ 
Span = ๔.๒๕ ทา. Foundation Type “A” แผ่นป้าย 
ไม่มากกว่า ๕๒,๘๐๐ ตร.ซม.)

EACH. ๘ ๗๗,๑๔๐.๐๐ ๖๑๗,๑๒๐.๐๐

รวมเป็นเงินท้ังสิน ๑,๙๘๘,๔๔๐.๐๐

ราคารวมท้ังสินเป็นตัวหนังสือ (เงินหน่ึงล้านเก้าแสนแปดหม่ืนแปดพันส์ร้อยส์สิบบาทล้วน)

( ส ุ.
(นายสุวิ'พุธ ตันตะโยธิน)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี


