รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding : e-bidding)
แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญ ญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอน
ควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงส์ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+480 - กม.24+000
(เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) ...วงเงินงบประมาณ 1,392,000.- บาท (เงิน
หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)_สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุรี โดยจะ
ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

1. ความเป็นมา
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข 346 ช่วง กม. ข้างด้น เกิดปีญหาไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง จากอายุการใช้งาน
อยู่ในแหล่งชุมขนและสถานที่สำคัญ อาทิเช่น ต.บ่อทอง ต.ระแหง ที่ว่าการอำเภอลาดหลุม แก้ว รพ.ลาดหลุม
แก้ว ตลาดระแหง 100 ปี เป็นด้น เป็น เส้น ทางขนส่งสิน ค้าเฃื่อมโยงระหว่าง จ.ปทุม ธานี จ.สุพ รรณบุรี
และจ.นครปฐม แขวงทางหลวงนนทบุรี เห็นควรดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าแสงสว่างพร้อม
อุป กรณ์ให้กลับสู่สภาพเดิม เพื่อ เป็น การลดอุบ ัต ิเหตุ อีก ทั้งเพื่อ ความสะดวกปลอดภัยแก่ผ ู้ใช้เส้น ทางและ
ประขาซนที่อาศัยอยู่ในพื้นทั้1ด้อีกด้วย

2. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีความประสงค์จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง
และไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ตอน
ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงค์ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+480 - กม.24+000 (เป็นช่วง ๆ)
ปริม าณงาน 1 แห่ง (ปริม าณงาน 51 ต้น) โดยจะดำเนิน การหาตัว ผู้ร ับ จ้า งด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็น ผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์ก ารประเมิน ผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ป ระกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็น บุค คลซึ่ง ถูก ระบุซ ื่อ ไว้ใ นบัญ ชีร ายฃื่อ ผู้ท ิ้ง งานและได้แ จ้ง เวีย นซื่อ ให้เป็น ผู้ท ิ้ง งานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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3.6
มีค ุณ สมบัต ิแ ละไม่ม ีล ัก ษณะต้อ งห้า มตามที่ค ณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7เป็นบุคคลรรร■มดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก'กรมทางหลวง โดย
แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแช่งข้นอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม1ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชอง
ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธึ๋ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........................ 7................ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)
3.11 ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่
น้อยกว่า...........-...................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราฃการส่วนห้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ห้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบีติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่ว มค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างชองผู้เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที,เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีค ุณ สมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไฃที่ก ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าไค้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้ร ับ ผิด ชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับ ทางราชการ และแสดงหลัก ฐานดังกล่าวมาพร้อ มการยื่น ข้อ เสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อหน่วยงานชองรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
3.12 ผู้ย ื่น ข้อ เสน อ ต ้อ งล งท ะเบ ีย น ใน ระบ บ จัด ซ ื้อ จัด จ้า งภ าค รัฐ ด้ว ยอิเ ล็ก ท รอน ิก ส ์
(Electronic Governm ent Procurem ent: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดย
เป็น ผู้!ด้รับ การจดทะเบียนเป็น ผู้รับ เหมา.. งา.นบำรงททงประเภทที่..12,2..(งาน-ไฟฟ้า-แสง-สว่าง-ชั้น.!.-..2).
และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา
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ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน........งา.นมํ^.งพา.๗ .รุ.!!.เอ.ทุ.
ที่.1.2>2..(งานไฟฟ้า.แสงฝึว่.างขั้น..2)...ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จะ'ได้,รับการคงสิทธึ๋เดิม
โดยจะต้อ งเป็น ผู้ท ี่อ ยู่ใ นบัญ ชีร ายขื่อ ผู้ย ื่น คำขอขึ้น ทะเบีย นผู้ป ระกอบการงานก่อ สร้างไว้ก ับ กรมบัญ ชีก ลาง
ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ WWW.Gprocurem ent.go.th
4. วงเงิน ในการจัด จ้าง
4.1 วงเงินงบประมาณ.....1,392,0.0.0,.-. บาท (เงินหนี่งล้านสามแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4.2 ภายในวงเงิน (ราคากลาง)....!,3.9.1,05.4.,:...บาท (เงิน หนี่ง ล้า นสามแสนเก้า หมื่น หนึ่ง พัน
เก้าสิบที่บาทถ้วน)
5. ระยะเวลาดำเนิน การก่อ สร้างและส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน.....60...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาขุดละ 200.- บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)
7. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ.........:..........เป็นเงิน............บาท
(เงิน............- ......บาทล้วน)
8. หลักเกณฑ์และสิท ธในการพิจารณา
การพิจ ารณาผลการยื่น ข้อ เสนอประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ค รั้ง นี้ กรมจะพิจ ารณาตัด สิน โดยใช้
หลักเกณฑ์รุ:ไคา และจะพิจารณาจาก .ราคารวมตํ่าสดุ.
9. แบบรูป รายการหรืฝ ิรายละเอึยดของงาน
จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 31430) บนทางหลวงหมายเลข
346 ตอนควบคุม 0201 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแล้ว - แยกนพวงศ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.20+480 - กม.
24+000 (เป็น'ข่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ด้น) ดังนี้ งานเปลี่ยนโคมไฟฟ้า 250W.HPS.
พร้อ มอุป กรณ์ 1 สายไฟฟ้า CV 3x10 ตร.มม. (สายไฟฟ้า เดิน ระหว่า งเสา) 1สายไฟฟ้า VCT 2x2.5 ตร.มม.
(สายไฟฟ้า เดิน ในเสาถึง ดวงโคม) , ขุด วางสายไฟฟ้า , งานดัน ท่อ เหล็ก RSC Dia 2 Vz” (สำหรับ ร้อ ย
สายไฟฟ้าใต้คันทาง), งานเปลี่ยนพิวส์ ขนาด 10 แอมป็
10. ค่าปรับ
- ค่า ปรับ ตามสัญ ญาจ้า งแนบท้า ยสัญ ญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์น ี้ หรือ
ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
10.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างฃ่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก...กรม...
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...,1.0.....ของวงเงินของงานที่จ้างข่วงนี้'น
10.2 กรณีท ี่ผ ู้ร ับ จ้างปฏิบ ัต ิผ ิด สัญ ญาจ้า งก่อ สร้าง นอกเหนือ จากข้อ 10.1 จะกำหนดค่าปรับ เป็น
รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ...0,25...ฃองราคาค่างาน
11. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (e-bidding) นี้
11.1 □ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.....25.63...............แล้ว
11.2 0 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ....25.63......
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อนึ่ง การจัด ซื้อ หรือ การจัด จ้า งครั้ง นี้ จะมีการลงนามในสัญ ญาหรือข้อตกลงเป็น หนังสือได้ต ่อเมื่อ
พระราซบัญ ญัต ิง บประมาณรายจ่า ยประจำปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 มีผ ลใช้บ ังคับ และได้ร ับ จัด สรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งด้งกล่าว
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้
12. รายละเอียดและข้อ กำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
12.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
12.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
12.3 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษาฉบับปี พ.ศ. 2561
12.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
1.2.5 STANDARD DRAWING (Revision 2015)
12.6 มาตรฐาน (ทล.ม.) และข้อกำหนด (ทล.ก.)
12.7 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
12.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
12.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
12.10ข้อกำหนดพิเศษ
12.11 แบบแปลน จำนวน 1 ขุด
12.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ
กรมทางหลวง (ลิงหาคม 2561)
13. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจ ารฝ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้
ได้ที่
สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือ ง จังหวัด
นนทบุรี 11000 โทร. 0 2527 2488 ต่อ 105 โทรสาร 0 2527 2489 หรือเว็บไซด์ของกรมทางหลวง
www.doh.go.th หรือทาง E-mail Address : dohll66@ doh.go.th
สาธารณซนที่ต ้อ งการเสนอแนะ วิจ ารณ์ หรือ มีค วามเห็น ต้อ งเปีด เผยซื่อ และที่อยู่ ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจ ารณ์ หรือมีความเห็น ด้วย
14. หมายเหตุ
- กำหนดยืนราคา....27Q....... วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราขการ
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ลงซื่อ

&
(นายโสภณ สังข์แป้น)

ลงซื่อ

.ประธานกรรมการฯ
รอ.ขท.(ป)นนทบุรี

.กรรมการฯ
(นายปริญญา ขาวประเสริฐ) ฃผ.ฃท.นนทบุรี

(นางซัฃฎาวรรณ ท้าวฬา)

.กรรมการฯ
รอ.ฃท.(ว)นนทบุรี

(นางสาวธนิดา จินตธน

.กรรมการและเลขานุการ
หพ.ขท.นนทบุรี

ลงซื่อ.

.ศ:,,
เห็นชอบ

(นายสุวิ'พุธ ตันตะโยธิน)
ผอ.ขท.นนทบุรี>

