
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Bidding ะ e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งาน 
ป้ายจราจร (รหัสงาน 31200) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 1 0202 ตอน ต่างระดับ 
ลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงส์ , แยกนพวงส์ - บางเลน ระหว่าง กม.22+000 - กม.ร!+537 และกม.33+537 
- กม.40+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 166 ตร.ม.) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง 
นนทบุรี โดยจะดำเนินการหาตัวผู้ร ับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- 
bidding)

1. ความเป็นมา

เนื่องจากป้ายจราจรเดิม มีความขำรุดเสียหายซีดจืดจาง หลุดและเสียรูป เน่ืองจากการใช้งานมาเปีน 
เวลานาน แขวงๆ นนทบุรี เห็นควรดำเนินการ ปรับปรุงป้ายจราจรให้กลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อให้เกิดความสะดวก 
และความปลอดภัยแก,ผู้ใช้เส้นทาง และลดอุบตเหตุบนถนนอีกทางหน่ึงด้วย
2. วัตลุประลงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีความประสงค์จ้างเหมาทำงานป้ายจราจร (รหัสงาน 

31200) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201 ,0202 ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว - แยกนพวงค์ , 
แยกนพวงค์ - บางเลน ระหว่าง กม.22+000 - กม.31+537 และกม.33+537 - กม.40+500 ปริมาณงาน 
1 แห่ง (ปริมาณงาน 166 ตร.ม.) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้ร ับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e-bidding)

3. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม,เปีนบุคคลส้มละลาย
3.3 ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของ 
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเช้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดยแขวงทาง
หลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้ย่ืน 
ข้อเสนอ ได้มีคำส่ังให้สละสิทธ้ืความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน



3.10 เป็นผู้ประกอ,บการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา....................:..............ไว้กับกรมบัญชีกลาง(กรณี
คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต ้องข ึ้นทะเบ ียนผู้ประกอบการไว้ก ับ 
กรมบัญชีกลาง)

3.11 ผู้ยืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประ๓ ทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า
........... ............. บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราขการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราฃการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานเอกชนท่ีกรมเช่ือถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบีติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “ กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น 
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไค้มี 
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้าง 
ของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาไค้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ 
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐชื่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ชองกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็น 

ผู้โค้รับการจดทะเบียนเป็นผ ู้รับเหมา.. งทน.นำร.ง.ห.!ง.ป.ระเภท..!.5....(งานบ ี.าเ).จ.รา.จ.ร!.และไม,ขาดคุณสมบัติตาม 
เง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานนำ.รง.ทางประ.(.ฏท..!ร..(งานบีา.ย.จราจร). 

ชื่งหมดอายุหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จะไค้รับการคงลิทธ้ิเดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ย่ืนคำขอ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ W W W .Gprocurement.go.th

3.14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังสือรับประกันคุณภาพแผ่นสะท้อนแสงมาตรฐาน มอก.606 -  2549 
แบบที่ 9 ชื่งออกโดยบริษัทผู้ผลิตแผ่นสะท้อนแสงว่าไม่มีบีญหาการหลุดร่อนของแผ่นสะท้อนแสงเนื่องจากคุณภาพ 
ของกาวตลอดระยะเวลารับประกัน

3.15. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาหนังลือรายงานผลการทดสอบตัวอย่างแผ่นสะท้อนแสง และหนังลือรับรอง 
ผลการทดสอบค่าลัมประสิทธี้การสะท้อนแสงแผ่นสะท้อนแสงลืฃาวและลืนี้าเงิน ตามมาตรฐาน มอก 606 -  2549 
แบบที่ 9 ซึ่งทดสอบโดยกรมทางหลวงหรือหน่วยงานราชการที่เชื่อถือไค้ และเป็นรายงานการทดสอบไม่เกิน 2 ปี 
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรา (ถ้ามี)

4. วงเงินในการจัดจ้าง
4.1 วงเงินงบประมาณ....1,9.92,00.0,.-....  บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเถ้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
4.2 ภายในวงเงิน (ราคากลาง)...!991,28.6,-.บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสองร้อยแปดสิบ
หกบาทล้วน)
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5. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน....60...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ราคาค่าเอกลารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ 200.- บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)

7. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ.............7.......... เป็นเงิน............. 7.......... บาท
(เงิน.......... - ........บาทถ้วน)

8. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใข้ .หลัก!,ก.ณ.จุ! 
.รา.ค.า และจะพิจารณาจาก ราคารวมตาสด

9. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน

จ้างเหมาทำงานฟ้ายจราจร (รหัสงาน 31200) บนทางหลวงหมายเลข 346 ตอนควบคุม 0201,0202 
ตอน ต่างระดับลาดหลุมแก้ว -  แยกนพวงศ์ , แยกนพวงศ์ - บางเลน ระหว่าง กม.22+000 - กม.31+537 

และกม.33+537 - กม.40+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 166 ตร.ม.) ตังน้ี
- ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE 

พื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง 1 เขียว 1 แดง 1 น้ําเงิน , ส้ม , ขาวฯ) และตัวอักษร, เส้นขอบหรือเคร่ืองหมายสีดำ 
(ทึบแสง) (แบบไม่มีเฟรม)

- ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.) ชนิด HIGH INTENSITY GRADE 
พ้ืน , ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง , เขียว , แดง , น้ําเงิน , ส้ม , ขาวๆ) (แบบไม่มี 
เฟรม)

- ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhang Sign ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 2.0 มม.) ชนิด 
MICROPRISMATIC พ้ืน , ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง , เขียว , แดง 1 น้ําเงิน ,
ส้ม , ขาวฯ)

- ป้ายจราจรแบบแขวนสูง (Overhead Sign ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม.) ชนิด 
MICROPRISMATIC พ้ืน , ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง , เขียว , แดง , น้ําเงิน 1 
ส้ม , ขาวฯ)

-STEEL COLUMN 7.50X7.50X0.32 CM.
- งาน โครงสร ้างร ับแผ ่น ป ้าย  Overhang (DWG.NO.RS -  501 Span = 4.25 m. max 

Foundation Type “A” แผ่นป้ายไม่มากกว่า 52,800 ตร.ซม.) ดำเนินการโดยวิธีหรือแบบ และแบบมาตรฐาน 
กรมทางหลวง

10. ค่าปรับ

- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลง 
จ้างเป็นหนังลือจะกำหนด ตังน้ี

10.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างข่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก...กรม... จะ
กำหนดค่าปรันสำหรับการฝ่าผินตังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ...;LQ...... .ของวงเงินของงานท่ีจ้างช่วงน้ัน

10.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 10.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็น 

จำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ...Qt25 ของราคาค่างาน
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11. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

11.1 □  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ....2563......แล้ว

11.2 0 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ...2563..........

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม,ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้
12. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

12.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2
12.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551
12.3 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี 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 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
12.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
12.10 ข้อกำหนดพิเศษ
12.11 แบบแปลน จำนวน 1 ชุด
12.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง (สิงหาคม 2561)
13. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือล่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหาน้ี 
ใด้ท

สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร้ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จ ังหวัด''''' 
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

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยซื่อ และที่อยู่ ของผู้ให้

เห็นชอบ

14. หมายเหดุ
- กำหนดยืนราคา....27Q.......วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

.ประธานกรรมการฯ 
รอ.ฃท.(ป)นนทบุรี

ลงซ่ือ
(นางซัขฎาวรรณ ท้าวฬา)

(นายสุวิพุธ ตันตะโยธิน) 
ผอ.ฃท.นนทบุรี

.กรรมการฯ 
รอ.ฃท.(ว)นนทบุรี

ลงซ่ือ .กรรมการฯ
(นายปริญญา ขาวประเสริฐ) ซผ.ฃท.นนทบุรี

ลงข่ือ .กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวธนิดา จินตธนะเดซ) หพ.ฃท.นนทบุรี

http://www.doh.go.th
mailto:dohll66@doh.go.th

