
รหัสงบประมาณ ๐๘00๖๒๙๐๐๓๔©๐๖๙๖

ร่างขอบเขต (70ก) งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์51601เ'๐ก!0 81๘๘1กร ูะ 6-๘1๘๘105)

แผนงานรายประมาณการ กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จ้างเหมา 

ทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน ๓๑๔๓๐) บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ ตอน 
ควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ตอน ๑ ระหว่างกม.๖+๑๐๐-กม.๙+๔๐๐ (เป็นช่วงๆ) 

ปริมาณงาน ๓ แห่ง ( ๖๔ ต้น) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนนทบุร ีโดยจะดำเนินการหาตัว 

ผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (86๘กวก!ถ 81๘๘105 : 6-๘1๘๘105)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นบริเวณที่มีชุมชนหนาแน่น ปริมาณการจราจรต่อวันค่อนข้างสูง และม ี

อุบัติเหตุบ่อยครั้งในเวลากลางคืน แขวงฯทางหลวงนนทบุร ีเห็นควรดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อความสะดวก 

และความปลอดภัย แก่ผู้อาศัยและลดอุบัติเหตุบนถนนในบริเวณดังกล่าวอีกด้วย น่
แขวงทางหลวงนนทบุร ีซึ่งดูแลรับผิดชอบเส้นทาง ได้จัดทำแผนรายประมาณการเสนอขอรับสนับสนุน 

งบประมาณมาดำเนินการ ปรับปรุง ซ่อมแซม ไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรดังกล่าวและได้รับความ  

เห็นขอบจากสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง ให้ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง

๒. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงนนทบุร ีมีความประสงค์จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและ 

ไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน ๓๑๔๓๐) บนทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางบัวทอง - 

บางคูวัดตอน๑ระหว่างกม.๖+๑๐๐-กม.๙+๔๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๓ แห่ง (๖๔ ต้น) โดยจะ

ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (86๘โ๐ก!0 81๘๘)05 ะ ธ-เวฬป!ก?)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๔ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ  

รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดยแขวงทาง 

หลวงนนทบุร ีณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต ่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ 

ได้มีคำสั่งให้สละสิทธี๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น



- ๒

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

คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)
๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า

............-............บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัต ิ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 

ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น 
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า 

ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้ม ี

ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 
เสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส ์กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้าง 

ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี ้“กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิต ิ

บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส ์(^เ60น0|าเ0 

ธ0ห6โก๓0ก1 โ5!'00นโ6๓6กบ 6-0?) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา...งานบำรุงทา.ง.ประเภท....๑๒,©..(งาน.ไฟฟ้า.แสง.สว่าง.ชั้น..®.)..หรือ....©๒,๒ 

(งานไฟฟ้าแสงสว่าง.ชั้น.๒)..และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน .บำรุง.ทา.ง.ประเภท...®๒..®..(งานไฟ.ฟ้า. 
แสง.สว่าง.ชั้น.®.).หรือ...®๒,.๒.....(งานไฟ.ฟ้า.แสง.สว่าง.ชั้น.๒)...ซึ่งหมดอายุหลังวันที ่๒๐ กุมภาพันธ ์๒๕๖๑ จะ 

ได้รับการคงสิทธิ้เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับ 

กรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต ์ผผผ. 6เวก๐๐นก6๓6กบ.■ปา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ...๒,๐๐0,๐0๐,00. บาท (เงินสองล้านบาทถ้วน)
๔.๒ ภายในวงเงิน (ราคากลาง)....®,๙๗๔1๐๙๘.๐๐ บาท (.เงิน.หนึ่ง.ล้านเก้า.แสน.เ.จี.ดุ.หมื่นลี่.พัน.เก้า.สิน.แป.ดุ 

.นา:.ทุ.ก้.'.วน)

๕. ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน....๙๐...วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

- ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท (เงินสองร้อยบาทถ้วน)



๓

๗. หลักประกันการเสนอราคา

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

บาท (เงิน..............-....... บาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน ีกรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช ้.หลัก-เกณฑ ์

ราคา และจะพิจารณาจาก ราคารวม.ตุ.าสด 

๙. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน

จ้างเหมาทำงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (รหัสงาน ๓๑๔๓๐) บนทางหลวงหมายเลข 

๓๔๕ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน บางบัวทอง - บางคูวัด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖+๑๐๐ - กม.๙+๔๐๐ 

(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๓ แห่ง (๖๔ ต้น) ดำเนินการโดยวิธี
■รื้อย้ายเสาไฟฟ้าพร้อมกิ่งของเดิม (รวมค่าติดตั้งแล้ว) ปริมาณงาน ๖๐

■โคมไฟฟ้า ๒๕๐ ฟ/.แกร. พร้อมอุปกรณ์ ปริมาณงาน ๖๔ โคม
■ค่าทาสีและติดตั้งแผ่นสะท้อนแสง ปริมาณงาน ๖๔ ขุด
■งานรื้อฐานเสาไฟฟ้าพร้อมขนเล็บ ปริมาณงาน ๖๐ ฐาน
■ไฟฟ้าพร้อมกิ่งของใหม ่(รวมค่าติดตั้งแล้ว) ปริมาณงาน ต้น

■ค่างานฐานเสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณงาน ๖๔ ฐาน

■สายไฟฟ้า (IV ๔x๑๖ 50.1ฟ(ฟ. (ใช้เดินระหว่างเสาถึงเสา)

ปริมาณงาน ๒,๕๑๐ เมตร

■สายไฟฟ้า "โ!-)ฟ/ ๒- ๑ X๒.๕ 50.(ฟ(ฟ. (ใช้เดินในเสาถึงดวงโคม)

ปริมาณงาน ๗๑๕ เมตร

■ธเาวบกน่ โ๒ป ปริมาณงาน ๖๔ ขุด
■งานขุดวางสายไฟฟ้า รวมท่อ โ’โ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐ มม.

ปริมาณงาน ๒,๒๑๐ เมตร

■งานดันท่อลอดเหล็กขนาด 01ล.๒ ฟ!” (ท่อ โ?ร0 สำหรับร้อยสายไฟฟ้าใต้คันทาง)

ปริมาณงาน ๖๘ เมตร

ดำเนินการตามแบบรูปรายการก่อสร้างและแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑๐. ค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี ้หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ตังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างข่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก...กรม... จะ 
กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าปีนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ....๑๐.......ของวงเงินของงานที่จ้างข่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน 

เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ...๐,๒๕..........ของราคาค่างาน

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์(6-)วเซ่ซ่แา5) นี้

6)(5).(ฮิ) 0 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำป ีพ.ศ.... ๒๕๖๔..แล้ว
๑๑.๒ 0 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำป ีพ.ศ....๒๕๖๔......



๔

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที ่๑ และเล่มที ่๒

๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมาย■จราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑
๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับป ีพ.ศ. ๒๕๖๑ 

๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 

๑.๒.๕ 5า7ป\เ0^ค0 □ค/\ผเผ0 (ค6ฟ510ก ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.ม.) และข้อกำหนด (ทล.ก.) .^:,1.-;สุ^;.-..

๑๒.๗ คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล:

๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ

๑๒.๑๑ แบบแปลน จำนวน ๑ ชุด

๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)
๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ ์เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ได้ที ่

สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงนนทบุร ีถนนรัตนาธิเบศร ์ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัด

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

พพพ.ป0เา.^0,•ปา หรือทาง ค-๓ลII /\ปปโ655 ะ ป0เา๑๑๖๖๑(ป'วป.!3๐.•ปา
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ ์หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู ่ของผู้ให้

ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
เห็นชอบ

๑๔. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา ๒๗๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า 10 เป็นไปตามสูตรของราชการ (นายพัฒนพงศ ์ทองสุข)

ผอ.ขท.นนทบุรี

ลงชื่อ  .......... ........................... .... ประธานกรรมการฯ

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

ลงขอ......................... ...................... กรรมการฯ

(นายปริญญา ขาวประเสริฐ) ชผ.ขท.นนทบุรี

ลงขอ..................บุ?.......................... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวธนิดา จินตธนะเดช) หพ.ขท.นนทบุรี


