
ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก ่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดต ั้งป ้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนน 

วงแหวนรอบเม ืองอุบลราชราน ี ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑0+๐๐๐ - กม.๑๕+๗๔๐ (เป ็นช ่วงๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 

(ปริมาณ งาน ๑๔๔.๑๔ ดร.ฆ.) ด ้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e -b idd ing)

คค ๐๖๐๔o/ม .๒ / e-๒๖ / ๒๔๖๒

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บน 

ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๔+๗๔๐ 

(เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๔๔.๑๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน ๑,๓๗๑,๔๗๓.๐๐ บาท (หน่ึงล้านสามแสนเจ็ด 

หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทล้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลน่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔ .ไม่เป็นบุคคลน่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายน่ึอผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนนึ่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง นึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มืผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน น่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.................-......................ไว้กับกรมบัญชี

กลาง (กรเนีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่บข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า................. -............................ บาท (........................ -....................... ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ



ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ ‘‘กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสม'ปติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมปติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า” 

ส่วนคุณสมบ้ติค้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผล 

งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ ทั้งนี้ ผลงาบงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 

งานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือ 

สอบราคาไค้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 

ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมปติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 

เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดราย 

หนี่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอลับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมลับการยื่นข้อ 

เสนอ กิจการร่วมค้าน้ีน สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ี 

ย่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิปติในการพิจารณาคุณสมปติของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าให้ใช้บังคับถึง 

การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่บข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เช่าหรืองาบบริการหรืองานจ้างที่ 

ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอบุโลม

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญขํกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ร ับ เหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๕ งานบีายจราจร และไม่ขาดคุณสมบัติ 

ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับ เหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 

๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ 

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวับที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๒๖ 

มีนาคม ๒๕๖๒ โดยดาวนํโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไต้ภายหลังจากขำระเงิน 

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไขต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรคัพท์หมายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวลับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711@doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญขีกลางกำหนดภายในวันที่ ๒๐ 

มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรมทางหลวงจะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น ี้ 

- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..............................แล้ว

r

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:doh0711@doh.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th


- ยังไมได้รับจัดสรรเงินงบประมา{นรายจ่ายประจำปี พ.ศ......๒๕๖๒...........

อน่ีง การจัดเอหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระ

ราชบัญญ้ติงบประมาพรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 

จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดเ อ หรือการจัดจ้างในครั้งด้งกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดเ อ หรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันทีเ่ อ เอกสารจนถึงวันเสนอราคา

"เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวนัโหลดได้ท่ีเว็บไซต์

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๕) คู,มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง^รณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖©

(๖) คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(ฝ) รายละเอียดและหล้กเกณฑ์งานบรืหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(๘) ข้อกำหนดพิเศษ

(๙) STANDARD DRAWING

- แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม

(บายเอก ^ นพ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานท่ี

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

wvvw.doh.go.th ด้งนี้

๒๕๖๑)



รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขท่ี คค 06050/U.2/ e-26 / 2562 ลงวันท่ี 19 มีนาคม 2562

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดต้ังป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราขธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.!0+000 - กม.!5+740 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 

(ปริมาณงาบ 145.14 ตร.ม.)

1. รายละเอียดของงาน

ลำดับท่ี รายการ

หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาน 

(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ป้ายจราจรแขวนสูง (Overhead Sign) ใช้แผ่นอลูมิเนียมอัลลอยด์หนา 3.0 มม. SQ.M. 145.140 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ 

มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 

DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบบแก้๒  8 มี.ค. 

2561 และหรือที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

(มีเฟรม) และพ้ีน, ตัวอักษร, เส้นขอบ หรือเคร่ืองหมายสีต่างๆ สะท้อนแสง

ฃนีด MICROPRISMATIC (ชนิดท่ี 9)

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมืสีทธ้ิท่ีจะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ในตอบใด กว้างเท่าใด หริอเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและ 

เพ่ิมตอน ตอบต้นหริอตอนปลาย ภายในระยะไม่เกนด้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ิอให้ได้ ปริมาณงาบตามกำหนดไว้ใบประกาศน้ี

3. ภายในกำหนด 7 วับ นับถัดจากวันลงนามใบสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงาบและ 

กำหนดเวลาท่ีจะต้องใช้ในการทำงาบหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร่ิมลงมือก่อสร้าง และให้ถึอแผนการทำงาบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

ล้ามี!,ด้เสบอแผนงาบ หริอไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หริอจะแล้วเสร็จส่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หริอตกเป็นผู้ล้มละลาย หริอเพิกเฉย 

ไม่ปฏิบัติตามดำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หริอผู้ควบคุมงาน หริอบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้วาจ้างมืสีทธ้ีท่ีจะบอกเลิกสัญญาบ๋ีได้ และมืลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เช้าทำงาน 

ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย



การท่ีผู้ว่าจ้างไมใข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

4. เพ่ีอเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงาบก่อสร้างของทางราชการแก่ประซาซบ ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 

และจุดส้ินสุดของโครงการก่อสร้าง ท้ังน้ีเพ่ีอให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติใบการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวับท่ี 22 มกราคม 2551

แจ้งตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี บร.050ร/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี

4.1 ข่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4.2 ประเภทซนิดของส่ิงก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

4.4 ข่ือ ท่ีอยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรดัพท์

4.5 ระยะเวลาเร่ิมต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ข่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาบผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ข่ือเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปริกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาขน

5. ในการก่อสร้างให้ปฎิป้ติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ีอความสะดวกและปลอดภัยใบการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสรืจสมบูรณ์ตามสัญญา

7? ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองมือหดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการข-(งาน SOIL) งานควบคุมผิวหางแอสฟ้ลค์คอนกรีตทามm p เคร่ืองมีอหดลองด้านวิเคราะห์และวิจัยท่ี 1 และท่ี 2 

และจัดหาเคร่ืองมือสำรวจ (ตามบัญชีเคร่ืองมือสำรวจท่ี-3)"หรือดีกว่า ■เพ่ีอไข้โนการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ดามสัญญา^  y 
8. ในระหว่างการดำเนินงาบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ และได้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมาย ตลอดจนจัดให้มื

คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกับอุบ้ติภัยแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรท่ี 1/2547 

เร่ืองการขุดหลุม งาบปลูกป้ก หริอวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสิยหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี


