
รหัสงบประมาณ ๐๘๐๐๖๒๙๐๐๓๔๑๐๒๘๓

ร่างขอบเขตของงาน (708) งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์(ะ(.ธ(±■๐ก!0 8!ปป!กร ูะ 6-เว!ปป!กรู)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔จ้างเหมา 

ทำงานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน ๓๑๔๒๐) บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แคราย 
- คลองบ้านใหม ่ตอน ๒ ที ่กม.๑๔+๘๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่งสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง 

นนทบุร ีโดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(^1©๐1โ1'๐1า1๐ 8!ปปเกร ู: 6-

(ว!ปป!กรู)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากสายทาง/ข่วง กม ดังกล่าว เป็นแยกเชื่อมต่อกับถนน ทางเข้าหมู่บ้านสหกรณ์และบริเวณ 

ดังกล่าวยังเป็นสามแยกย่านชุมชนอีกทั้งยังเป็นจุดกลับรถอีกด้วย ประกอบกับเส้นทาง ทล.๓๐๖ มีปริมาณ 

การจราจรสูง แขวงฯ นนทบุร ีเห็นควรดำเนินการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร งานเส้นจราจร และสิ่งอำนวยความ 

ปลอดภัยอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร เป็นการลดปัญหาอุบัติเหตุในพื้นที่อีกด้วย

แขวงฯ นนทบุร ีซึ่งดูแลรับผิดชอบเส้นทาง ได้จัดทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับสนับสนุน 

งบประมาณมาดำเนินการ ก่อสร้าง ช่วงดังกล่าว และได้รับความเห็นชอบจาก .สำนักอำนวยความปลอดภัย 

กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุร ีมีความประสงค์จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน 
๓๑๔๒๐) บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๒ ตอน แคราย - คลองบ้านใหม่ ตอน ๒ ที ่

กม.๑๔+๘๔๐ ปริมาณงาน ๑ แห่งโดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(81.6(:1พวก!0 8!ปป!กร ู: ธ-ป!ปป!กรู)

๓. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม,อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๔ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวิในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของ 

รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ

ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ I กวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม,เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดยแขวงทาง 

หลวงนนทบุรี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ 

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธี้ความคุ้มกันเช่นว่านั้น



- ๒

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...................-.......... .ไว้กับกรมบัญชีกลาง(กรณี

คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอ'บการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)
๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม'น้อยกว่า 

............. -...................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัต ิ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น 

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้ม ี

ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 

เสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานด้งกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้าง 

ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี ้“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม”่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิต ิ

บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส ์ (5(60เโโ0ก^

(วิ0ห6๓๓6ก! ?1าว(ะนโ6๓6ก!: 6-0?) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๓ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู ้

ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา....งา.น.นำรง.ทาง.ประเภท...๑๓...(งานไฟ.สัญญาณจราจร)....และไม่ขาดคุณสมบัต ิ

ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา เ.
ผู้ยืนข้อเสนอที่เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน นำ.รง.ทาง.ประเภท...๑๓....(งาน 

ไฟ.สัญญาณจราจร).. ซึ่งหมดอายุหลังวันที ่๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ จะได้รับการคงสิทธิ๋เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ใน 
บัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ ผผผ. 

6เวโ๐0นโ61^6ก||’0.ปา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง
๔.๑ วงเงินงบประมาณ....๑,๔๖๘,๐๐๐,.๐๐ บาท(เงินหนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔.๒ ภายในวงเงิน (ราคากลาง) ๑,๔๖๗,๕๕๘.๒๔....บาท (เงินหนึ่ง.ล้านลี่.แสนหกหมื่นเจ็ดพ้น.ห้าร้อย 
ห้าสิบ.แปดบาท.ยี่สิบสี่.สตางค์)

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖.ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคาร้อยละ ๕ของวงเงินงบประมาณ............. .-........... เป็นเงิน............... -......บาท

(เงิน......... -..... บาทถ้วน)



๓

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เลนอุราคา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี ้กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้ หลักเกณฑ ์

ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวมตาสด 

๙. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน

จ้างเหมาทำงานไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน ๓๑๔๒๐) บนทางหลวงหมายเลข ๓๐๖ ตอนควบคุม 
๐๑๐๒ ตอน แคราย - คลองบ้านใหม ่ตอน ๒ ที ่กม.๑๔+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่งดำเนินการโดยวิธี

-7505610 516ผ/\65 (61X50 715/15 60ผ75105 5757554) พ!70 550 64\548ปริมาณงาน ๑ 5/500.

-ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา ๒.๐ มม.) ชนิด 0160 เผ75ผ5เ77 68/505 พื้น 
สะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง , เขียว , แดง , นํ้าเงิน , ส้ม , ขาวฯ) และตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบ 

แสง)ปริมาณงาน ๑.๑๒ 50.54.
-ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา ๒.๐ มม.) ชนิด 511651- เผ75515177 65005 พื้น 

สะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง , เขียว 1 แดง 1 นํ้าเงิน , ส้ม , ขาวฯ) และตัวอักษร , เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีดำ (ทึบ 

แสง) (มีเฟรม) ปริมาณงาน ๓.๑๖50.5/1.
- ป้ายจราจรข้างทาง (ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา ๒.๐ มม,) ชนิด 511651 15175515177 68/05 พื้น 1 

ตัวอักษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง , เขียว , แดง , นํ้าเงิน , ส้ม 1 ขาวฯ) ปริมาณงาน 

0.๕๒ 50.5/1.

-57555 0060540 5125 ๗.๕๐x๗.๕๐x๐.๓๒ 054. ปริมาณงาน ๑๙.๘๒ 5/1.

-855407/56 05 5X157106 ๙.๐๐ 171. 5/10บผา5106 0616177 , 000 655 88/50107 80/50พ/57 

61607106 ปริมาณงาน ๑ 5/500.

-706854086/55710 6/5107 ปริมาณงาน ๗๓๕ 50.5/1.

-60518 5/1/551X106 ปริมาณงาน ๕๗๐ 50.54.

ดำเนินการตามแบบรูปรายการก่อสร้างและแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

๑๐. ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือ 

ข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างข่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก...กรม... จะ 

กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฟินดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ.๑๐..........ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที'ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน 

เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ,๐,๒๕ของราคาค่างาน

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(6-1วฬ๘1|า5) นี้

๑๑.๑ □ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป ีพ.ศ๒๕๖๔.........แล้ว
6)(5).๒ 0ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำป ีพ.ศ.๒๕๖๔..........

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี ้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งตังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้



๔

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างดังนี้

๑๒.๑รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที ่๑ และเล่มที ่๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

๑.๒.๕ รา'/\ผเว/\[าว วเา/\พเผ6 (เา6ฟ5เอก ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.ม.) และข้อกำหนด (ทล.ก.)

๑๒.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วใป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

๑๒.๑๐ข้อกำหนดพิเศษ

๑๒.๑๑ แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)
๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเลนอแนะ วิจารณ ์หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ได้ที ่

สถานที่ติดต่อแขวงทางหลวงนนทบุรีถนนรัตนาธิเบศร ์ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

๑๑๐๐๐ โทร.๐ ๒๕๒๗ ๒๔๘๘ ต่อ ๑๐๕ โทรสาร ๐ ๒๕๒๗ ๒๔๘๙ หรือเว็บไซด์ของกรมทางหลวง 

พพพ.ป๐เา^0,•ปา หรือทางร-กา9เ[ /\ปปโ655: ป0เา๑๑๖๖๑ป๐เา.3๐.ปา
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้

ข้อเสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็นด้วย

๑๔. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา ๒๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา 
. .๘!- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า X) เป็นไปตามสูตรของราขการ

ลงชื่อ ประธานกรรมการฯ 

(นางขัชฎาวรรณ ท้าวหา) รอ.ขท.(ว)นนทบุรี

ลงชื่อ. ......กรรมการฯ

(นายปริญญา ขาวประเสริฐ) ขผ.ขท.นนทบุรี

ลงขอ............................ ....... .......... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวธนิดา จินตธนะเดช) หพ.ขท.นนทบุรี

เห็นชอบ

(นายพัฒนพงศ ์ทองสุข) 

ผอ.ขท.นนทบุรี


