
ประกาศกรมทางหลวง

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมาทําการงานบูรณะทางผิวแอสฟลต ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม

๐๔๐๓ ตอน ปากขาวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตรพุแค ระหวาง กม.๑๑๖+๕๕๕-กม.๑๑๗+๔๘๕ เปนชวงๆ ดวย

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
 
                 กรมทางหลวง มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางจางเหมาทําการงานบูรณะทางผิวแอสฟลต

ทางหลวงหมายเลข ๑ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน ปากขาวสาร-แยกสวนพฤกษศาสตรพุแค ระหวาง กม.๑๑๖+๕๕๕-

กม.๑๑๗+๔๘๕ เปนชวงๆ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางในการ

ประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินท้ังสิ้น ๙,๘๙๙,๗๙๗.๘๘ บาท (เกาลานแปดแสนเกาหม่ืนเกาพันเจ็ดรอยเกาสิบเจ็ดบาท

แปดสิบแปดสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมทางหลวง ณ

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวานั้น
                 ๑๐. ผูย่ืนขอเสนอตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการจางของกรมทางหลวง 

 
โดยเปนผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมางานบํารุงทางประเภทที่ ๖  งานบูรณะทางแบบ   PAVEMENT 

 
IN–PLACE    RECYCLING    กับกรมทางหลวงและไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมานั้น 

 
               ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางในวงเงินไมนอย

กวา........-........บาท(.........-................)  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงาน



เอกชนที่เชื่อถือ
 

            ผูยื่นขอเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังน้ี
 

                           ๑. กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบ

ถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และยื่นขอเสนอใหยื่นขอเสนอในนาม “กิจการรวมคา”  
 

สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง   กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง
 

เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได   ทั้งนี้ ผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดง          

เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได  หมายความวา   สามารถนําผลงานกอสรางของ
 

ผูเขารวมคารายใดรายหน่ึง มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
 

                         ๒. กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม  นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขา
 

รวมคาทุกราย  จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการ

รวมคามีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร  กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก

ในการเขายื่นขอเสนอกับหนวยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมกับการยื่นขอเสนอ  กิจการรวมคานั้น

สามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว  เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคา ที่ยื่นเสนอในการประกวด

ราคาได
 

                           ๓. สําหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติผูยื่นขอเสนอที่เปนกิจการรวมคา   ใหใช

บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีเปนกิจการรวมคาในการซื้อหรือจาง  เชา  หรืองานบริการ  หรือ

งานจางที่ปรึกษา  หรืองานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง   โดยอนุโลม                  
 

                              ทั้งน้ี “กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม”  หมายความวา   กิจการรวมคา      
 

ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย

                 ๑๒. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม

ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

                 ๑๕. ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึงวัน

ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา 

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ

สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๓๖-๒๑๑๑๐๕ ในวันและเวลาราชการ 



                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมทางหลวง ผานทางอีเมล doh0931@doh.go.th หรือชองทางตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนดภายในวันที่ ๑๓

ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.doh.go.th และ

www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ 
 

                 งานตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี ้ ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
 

 พ.ศ.๒๕๖๒  แลว
 

               “อน่ึง  การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระราช

บัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒     มีผลใชบังคับ     และไดรับจัดสรรงบประมาณราย

จายประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒  จากสํานักงบประมาณแลว  สําหรับกรณีที่หนวยงานของรัฐไมไดรับการจัดสรร

งบประมาณรายจาย     เพ่ือการจัดหาในครั้งดังกลาว   หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดหาได
 

 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

(นายนรภัทร ตรีศิริโชติ)

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงสระบุรี

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Sanya2
Placed Image



ล าดับ
ที่ จ านวน หน่วย

1 งานขุดบริเวณดินอ่อน  (เฉพาะงานขุด) SOFT MATERIAL EXCAVATION 45.00           ลบ.ม.

(EXCAVATION ONLY)

2 งานวัสดุคัดเลือก ก  (SELECTED  MATERIAL  A) 25.00           ลบ.ม.

3 งานรองพ้ืนทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE) 10.00           ลบ.ม.

4 งานพ้ืนทางหนิคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE  TYPE BASE)  10.00           ลบ.ม.

5 งานขูดไส(Milling) ผิวทางเดิมลึก 5 ซม.(น ามาเก็บไว้ที่แขวงทางหลวงสระบรุ)ี 6,560.00       ตร.ม.

6 งานปรับปรุงชัน้ทางเดิมในที่ ขุดลึกเฉลี่ย 0.20 ม.(PAVEMENT  IN - PLACE  RECYCLING) 6,560.00       ตร.ม.

(ชัน้พ้ืนทางหนิคลุก)

7 งานลาดแอสฟัลต์ไพร์มโค้ต (PRIME COAT) (พ้ืนทางดินซีเมนต์หรือหนิคลุกซีเมนต)์กรณีใช้ยาง EAP 6,560.00       ตร.ม.

8 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK  COAT) 14,950.00     ตร.ม.

9 งานชัน้รองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 5 ซม. (ASPHALT CONCRETE  BINDER  COURSE) 6,560.00       ตร.ม.

10 งานโมดิไฟด์แอสฟัลต์คอนกรีต (MODIFIED ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 14,950.00     ตร.ม.

11 THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1 (YELLOW & WHITE) 586.00         ตร.ม.

12 งานติดตัง้ปา้ยในงานก่อสร้าง/บรูณะ บริเวณช่องจราจรซ้าย  ส าหรับทางหลวง 2 ช่องจราจร 1.00             ชุด

หมายเหตุ

1 บรรดาส่ิงอ านวยความปลอดภัย ซ่ึงติดต้ังอยู่เดิม เชน่ หลักแนวโค้ง,ป้ายจราจร,ไฟฟ้าแสงสวา่ง, ฯลฯ ที่กดีขวางการกอ่สร้าง 

และผู้รับจา้งได้ถอนออกเพื่อความสะดวกในการท างานหรือท าให้ช ารุดเสียหายขณะท างาน  ให้ผู้รับจา้งด าเนินการให้คืนสภาพเดิมกอ่นส่งงาน

2 ผู้รับจา้งจะต้องจดัท า และติดต้ังป้ายจราจร เคร่ืองหมายจราจรและส่ิงอ านวยความปลอดภัย ให้ใชคู่้มอืเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานกอ่สร้างบูรณะ 

และบ ารุงรักษาทางหลวง ฉบับปี พ.ศ.2561  เพื่อความความปลอดภัยในระหวา่งการกอ่สร้างและควบคุมงานจนกวา่งานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

3 การตรวจรับงานจะใชว้ธิตีรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ณ. สถานที่ส่งมอบ

4 ถา้การท างานของผู้รับจา้งตามสัญญานี้เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหายด้วยเหตุละเมดิหรือเหตุใดกต็ามและกรมทางหลวงจะต้องเสียค่าสินไหม 

ทดแทนและค่าใชจ้า่ยอื่น ๆ  ไปเพื่อรับผิดของผู้รับจา้ง  ดังกล่าวนี้เป็นจ านวนเท่าใดกดี็  ผู้รับจา้งยนิยอมชดใชแ้ทนกรมทางหลวงทั้งส้ิน

5 ภายในระหวา่งหลักกโิลเมตรที่ก าหนดไว ้ ผู้วา่จา้งอาจจะก าหนดให้ผู้รับจา้งท าตอนใดกวา้งเท่าใดหรือเวน้ตอนใดกไ็ด้  ตามความเหมาะสมและให้เพิ่ม 

ตอนต้นหรือตอนปลายกไ็ด้  ภายในระยะทางไมเ่กนิด้านละ 5  กโิลเมตร

6 แอสฟัลท์อมิลัชั่น, แอสฟัลท์ซีเมนต์, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  ต้องได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานมอก.  ISO-9002    

7 วสัดุเทอร์โมพลาสติก และ ลูกแกว้สะท้อนแสง  ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ท าในประเทศไทย  ซ่ึงได้รับเคร่ืองหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรม

หมายเลข  มอก. 542-2549  และ  543-2550  หรือได้การรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน  มอก. ISO-9002 การทดลองให้ปฏิบัติตามบันทึกกรมฯ

ลงวนัที่ 10 มนีาคม 2552 ท้ายบันทึกส านักวเิคราะห์และตรวจสอบที่ สว.1/692 ลงวนัที่ 26 กมุภาพันธ ์2552

8 งานจดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทาง ผู้รับจา้งจะต้องเสนอเอกสารเกี่ยวกบัวสัดุที่จะน ามาใชทุ้กอยา่ง   พร้อมทั้งคุณสมบัติทางเคม ี

วทิยาศาสตร์ต่างๆ  หรือหนังสือรับรองจากโรงงานผู้ผลิต และหนังสืออนุญาตให้แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรรม  

กรณีก าหนดให้ใช ้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานอตุสาหกรรมให้ผู้วา่จา้งตรวจสอบและ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ

กอ่นด าเนินการจดัท าเคร่ืองหมายบนผิวทาง

ต่อหน้า 2

รายละเอียดปริมาณงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างดว้ยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ซ่ึงรวมค่าวสัดุอปุกรณ์ แรงงาน ภาษี ประเภทต่าง ๆ และก าไรไวด้้วยแล้ว)

ปริมาณงาน

  จา้งเหมาท าการงานบรูณะทางผิวแอสฟัลต ์ ทางหลวงหมายเลข 1 ตอนควบคุม 0403 

ตอน ปากขา้วสาร-แยกสวนพฤกษศาสตร์พุแค ระหวา่ง กม.116+555-กม.117+485 เปน็ชว่งๆ 

ประกาศเลขที่  สบ.(E)/  4  /2562  ลงวันที่   30 พฤศจิกายน  2561

0



9 ให้ผู้รับจา้งน าวสัดุที่จะใชใ้นการท าเคร่ืองหมายจราจรทั้งหมดในโครงการส่งมายงัหน่วยงานที่ควบคุมการด าเนินการ

10 ในระหวา่งด าเนินการกอ่สร้าง ผู้รับจา้งต้องจดัให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัยโดยอยู่ในดุลยพินิจของนายชา่งโครงการฯ

และให้ติดต้ังป้ายเคร่ืองหมายและสัญญาณจราจรตามแบบของกรมทางหลวง ของส านักงานคณะกรรมการป้องกนัอบุัติภัยแห่งชาติ

ประกาศเจา้พนักงานจราจรที่ 1/2527 เร่ือง การขมุหลุมงานปลูกปักหรือวางของเกะกะไวใ้นทางสาธารณะ

11 กรณีที่ผู้รับจา้งขอน าวสัดุไปใชง้านกอ่นทราบผลการทดสอบ หากผลทดสอบไมผ่่านผู้รับจา้งจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการน าวสัดุใหมท่ี่ผ่านการทดสอบมาด าเนินการทดแทน

12 ในการกอ่สร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอยีดและขอ้ก าหนดการกอ่สร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และ เล่มที่ 2 และเง่ือนไขตามแบบ

13 ในการกอ่สร้างบูรณะและขยายทางหลวงที่ตัดผ่านในพื้นที่ของเขตป่าไม ้เชน่ ป่าสงวนแห่งชาติ เขตสงวนพันธุ์สัตวป์่า เขตป่าสงวนคุ้มครอง เขตป่าที่จดัสรรเพื่อการเกษตรกรรม

เป็นต้น นอกจากจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบหรือเง่ือนไขของกรมป่าไม ้ซ่ึงกรมทางหลวงได้วางแผนแนวทางให้ถอืปฏิบัติไวแ้ล้วนั้น ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ในการปฏิบัติงานดังกล่าว ดูแลควบคุมหรือด าเนินการถางป่า ขดุตอ (Clearing and Grubbing) เฉพาะภายในบริเวณตัวคันทาง หรือให้มคีวามกวา้งภายใน Toe Slope และ 

Back Slopes มใิห้ถางหรือขดุจนถงึขอบแนวทาง เวน้แต่ในกรณีที่ต้องมรีะบายน้ าขา้งทางกใ็ห้ด าเนินการตามความจ าเป็นภายในเขตทางเท่านั้น
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(นายนรภัทร   ตรีศิริโชติ) 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงสระบุรี 




