
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E lectronic  Bidding ะ e-b idd ing )

แผนงานรายประมาณ การ ก ิจกรรมอำนวยการและสน ับสน ุนการพ ัฒนาทางหลวง ประจำปี 
งบประมาณ 2563 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการ และสิงก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนนทบุรี ( 1 หลัง) 
บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงพพชร - สะพานพระนั่งเกล้า ท่ี ก ม .!1+200 
(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ในพื้นที่ของแขวงทางหลวงนนทบุรี โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)
1. ความเป็นมา

เนื่องจาก สำนักงานหมวดทางหลวงนนทบุรีเดิม มีสภาพทรุดโทรมจากอายุการใข้งานมากกว่า 
50 ปี อีกทั้งสำนักงานหมวดทางหลวงนนทบุรีตั้งอยู่นอกพื้นที่ควบคุม ทำให้การเข้าพื้นที่ล่าช้า สิ้นเปลือง 
ค ่าใช ้จ ่ายอาท ิ เซ่น ค,าน ํ้าม ันเช ื้อเพลิง เป็นต้น แขวงทางหลวงนนทบุรี เห ็นควรดำเนินการก่อสร้าง 
สำนักงานหมวดทางหลวงนนทบุรีใหม่ ซึ่งได้ย้ายมาในพื้นที่ควบคุมเพื่อความสะดวกต่อการดูแลรักษาสายทาง 
ที่อยู่ในความรับผิดขอบ อีกทั้งเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้อีกด้วย
2. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุรี มีความประสงค์จ้างเหมาทำงานก่อสร้างอาคารที่ 
ทำการ และสิงก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงนนทบุรี ( 1 หลัง) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอน 
ควบคุม 0201 ตอนแยกพงษ ์เพชร-สะพานพระน ั่งเกล ้า ท่ี ก ม .!1+200 (ด ้าน ขวาท าง) ปริมาณงาน 
1 แห่ง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้ร ับจ้างด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e- 
bidding)
3. คุณสมบัติของผู้มีสิหริเสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป ็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ 

ข ั่วคราวเน ื่องจากเป ็นผ ู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ ์การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิงานของผ ู้ประกอบการตามระเบ ียบท ี่ 
ร ัฐมน ตร ีว ่าการกระท รวงการคล ังกำห น ดตามท ี่ป ระกาศเผยแพ ร ่ใน ระบ บ เคร ือข ่ายส ารส น เท ศของ
กรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายฃื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ 
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดชื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มิผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เช้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย

แขวงทางหลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมชื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น



3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..................:............... .ไว้กับกรมบัญฃีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กั'บ 
กรมบัญชีกลาง)

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า.....76.0,QQQiQ.Q...บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราขการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซี่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราขการบริหารส่วน 
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกขนที่กรมเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้อง 

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวิในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“ก ิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ 
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณีที่กิจการร่วฺมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ 
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน 
กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย 
หนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราฃการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น 
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน 
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาไต้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบ ียนเป็นนิต ิบ ุคคลต่อหน่วยงานของรัฐช ื่งม ีหน้าท ี่ร ับจดทะเบียน (กรมพ ัฒนาธุรก ิจการค้า กระทรวง 
พาณิชย์)

3 .1 2  ผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อ ต ้อ งล งท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัด ซ ื้อ จ ัด จ ้างภ าค ร ัฐ  ด ้วยอ ิเล ็ก ท รอ น ิก ส ์ 
(Electronic G overnm ent Procurem ent: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง
โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา............................. - ........................................และไม่ขาดคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน.................... -....................
ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จะไต้รับการคงสิทธิ้เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ยื่น 
คำขอข ึ้น ท ะเบ ียน ผ ู้ป ระกอบ การงาน ก ่อ ส ร ้างไว ้ก ับ กรม บ ัญ ช ีกลางตาม ท ี่ป รากฏใน เว ็บ ไซ ต ์ WWW. 
G procurem ent.go.th

4. วงเงินในการจัดจ้าง
4.1 วงเงินงบประมาณ.....1,9.00,000,.-. บาท (เงินหนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
4.2 ภายในวงเงิน (ราคากลาง)...!.,899,.59.1,.-...บาท (เงินหนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อย 

เก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

-  2 -
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5. ระยะเวลาดำเนินการก'อสุร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน....!5.Q...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ 200.- บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)
7. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ.........: .........เป็นเงิน -...บาท
(เงิน............ -  บาทถ้วน)
8. หลักเกณฑ๒ การพิจารณาคัดเลือกผู้เลนอุราคา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน ี้ กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใข้ 
.ห.สักเกณฑ์-ราคา และจะพิจารณาจาก .ราคารวม.ตุ.ว.สุ.ด.
9. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน

จ ้างเหมาทำการงานงานก ่อสร ้างอาคารท ี่ทำการ และสิงก ่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวง 
นนทบุรี ( 1 หลัง) บนทางหลวงหมายเลข 302 ตอนควบคุม 0201 ตอน แยกพงษ์เพชร - สะพานพระ 
น ั่งเกล้า ท่ี กม.11+200 ( ด ้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง ดังนี้ ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและ 
สิ่งก่อสร้างประกอบ ดำเนินการโดยวิธีหรือแบบ และแบบมาตรฐาน สำนักงานหมวดทางหลวง (แบบคอน 
แหม) สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง

10. ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์น ี้ หรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

10.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม,ได้รับอนุญาตจาก...กรม...
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าผืเนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ....10.....ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

10.2 กรณีที่ผ ู้ร ับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 10.1 จะกำหนดค่าปรับเป็น 
รายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ..0.,25...ฃองราคาค่างาน

11. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -b idd ing) นี้
11.1 □  ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.....2563...............แล้ว
11.2 0  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ . . . . 256.3......

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ 
ต่อเมื่อพระราฃบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงิน 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้ง 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้
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12. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น 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
12.10 ข้อกำหนดพิเศษ
12.11 แบบแปลน จำนวน 1 ชุด
12.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 
กรมทางหลวง (สิงหาคม 2561)

13. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือล่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะ

จัดหานี้ ได้ท่ี
สถานที่ต ิดต่อ แขวงทางหลวงนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 0 2527 2488 ต่อ 105 โทรสาร 0 2527 2489 หรือเว็บไซด์ของกรมทาง 
หลวง ww w .doh.go.th หรือทาง E-mail Address : doh ll66@ doh .go .th

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเป็ดเผยซื่อ และที่อยู่ ซอง 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็นด้วย

14. หมายเหตุ
- กำหนดยืนราคา....27.Q....... วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เปีนไปตามสูตรของราซการ

ลงซ่ือ. ..ประธานกรรมการฯ ลงซ่ือ...............ไ ต ้^ y :( r . ................... กรรมการฯ
(นายโสภณ ลังข้แปีน) รอ.ฃท.(ป)นนทบุรี (นางซัซฎาวรรณ ท้าวฬา) รอ.ฃท.(ว)นนทบุรี

ลงขอ..............ไ !! : ..ไ.โโTTTไ̂ โโวั............ กรรมการฯ
(นายปริญญา ขาวประเสริฐ) ชผ.ขท.นนทบุรี

ลงซอ.................... h r ............................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวธนิดา จินตธนะเดข) หพ.ฃท.นนทบุรี

เห็นขอบ

(ร !บ ุ.
(นายสุวิ,พุธ ตนตะโยธิน) 

ผอ.ฃท.นนทบุรี

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

