
ประกาศกรมทางหลวง

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน 

ห้วยขะยุง - วารินชำราบ ตอน ๖ ระหว่าง กม.๓๒๖+๘๐๐ - กม.๓๒๗+๗๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธี

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ท คค ๐๖๐๐/ม.๒/6-๐๓/๒๕๖๓

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง 

เหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน ห้วยชะยุง - วารินชำราบ ตอน ๖ ระหว่าง 

กม.๓๒๖+๘๐๐ - กม.๓๒๗+๗๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 

ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทิ้งสัน ๑,๙๘๙,๖๑๐.๐๐ บาท (หนี้งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้าพัน 

หกร้อยสิบบาทล้วน)

ผู้ย่ืน1ข้อเสนอ'จะต้องมีคุณสม,บติ ดังต่อไปนี้ 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุข้อไว้ในบัญชีรายข้อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข้อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถงนิติบุคคลท่ีผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชนิร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก'กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม1เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธํ่หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีดำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

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

กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

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

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “ กิจการร่วมค้า" ส่วน 

คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมด้าดังกส่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมด้ามาใข้แสดงเป็นผลงาน



ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมด้ามาใข้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมด้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

รายหนึ่งมาไข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมด้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 

ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแดในกรณีท่ีกิจการ 

ร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อัก'ษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบ 

หลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้า 

น้ัน สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอ ใน

การประกวดราคาไต้

ทั้งนี้ ‘'กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

©๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ ทท่ี ๑๒.๒ (งานไฟฟ้าแสงสว่าง ช้ัน ๑-๒) และ 

ไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไจในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

-----------------ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เป็นผู้ไต้รับการจคทยเบีย‘เM flบกรมทางหลวงในงานก่อสร้างข้นพิเศษ หรืองานก่อสร้าง

ทา■ง1พ ั้ ๑-๔■ย ื่งหมดอายุหลังวันที่ ๒จ-กุมภาพันอ์ ๒£๒๑ จย่ไต้1รับการคงดืหแติม'โดยr8พ้องเป็นผู้อยุ่ไน1บัญชี1ราย1ช่ือผู้ 

ยื่นคำขอข้ึนทยเบียนผู้ปรยตอบการ■งๆ นก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ี‘ปรากฎใน 

เว็บไซด์พv w rgproeure irient.go.th

----------๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ฅัรงมีโรงงานพสมแอสฟิลด์กอนกรีต-หรือโรงงานพสมแอสฟิลด์กอนกรีตแบบ

เคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete 'Plant) แลยต้องแนบสำเนาใบอนุญาตปรยกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) 

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ■หรือสำเนาหนังดือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟิลด์กอนกรีต 

สำหรับหน่วยงๆ นก'อศร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเอกคกรตังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูก 

ยคเคิก ถูกสั่งพักใข้หรีอเพิกถอน

----------หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอไข้พคิตภัณฑ์จากโรงงานพสมแอดฟิลด์คอนกรีตอื่น-ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

----------(ก) เอกสารยินยอมให้ไข้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รันอนุญาตให้ปรอกอบกิจการโรงงานผสมแอศฟิถด์คอนกรีต

ตามแบบเอกสา‘สเนบท้ายเอกสารปรฃกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ พ).พ)๔

----------(ข)สำเนาใบอนุญาตปรยกอบกิจการโรงงาน(แบบ ร.ง.4 .)จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความ

ยินยอมให้ใข้พลิตภัณฑ์จากโรงงๆนพสมแอสฟิลด์กอนกรีต หรือสำเนาหนังดือรับรองการตั้งหน่วยพลิฅแอสฟิลด์ 

กอนกรีตสำหรับหน่ายงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท ั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม'หมด 

อายุ ลูกยกเล็ก ถูกลังพัก่ไข้■หรือเพ ิกถอน

----------พ๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแพนที่ที่ตั้งโรงงานพสมแอสฟิลด์คอนกรีต แลยเส้นทางขนส่งจากโรงงาน

ผสมแอสฟิลด์คอนกรีตลิงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โคยรยยยทา■งขนส่งจยต้องไม่เกิน ๑0 จ กิโลเมตร ตามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารปรยกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

พ๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีไต้รับการคัดเลือกให้เป็นกู,สัญญากับกรมทางหลวง จรต้องไข้ผลิตภัณฑ์ 

แอศฟ้ถด์ผสมยางทารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ๆยางพาราข้นจากผู้ปรยกอบการแปรรูปยางพาราท่ีซ้ือน้ํๆยางพาราลด 

จากชุมนุมสหกรณ์ข โดย

------(พ๒.พ) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ถงหะเบ ียนกับการผางแห่งประเทศไทยในโครงการก ่งเสริมการ

ไข้ยางภากรัฐ นถะมีหนังลือรับรองจากการยางแห่งปรอเทศไทย-



รายหน่ึงมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 

ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะค้องมคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการ 

ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบ 

หลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการย่ืนข้อเสนอ กิจการร่วมค้า 

บัน สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ ใบ

การประกวดราคาได้

ทั้งน้ี “ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ีนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเสือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองค้นในการจ้างซองกรมทางหลวง 

โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ ทท่ี ๑๒.๒ (งานไฟฟ้าแสงสว่าง ช้ัน ๑-๒) และ 

ไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขใบการจดทะเบียนผู้รับเหมา

---------------- ผู้'ย่ืน'ข้อเสนอท่ีเป็นผู้ใต้1รับการ'จคทยพ ีพ1ว้กั10กรมทางทถวงในงานก่อสร้จงช้ันพเศบ หรีองานก่อสร้าง

พางช้ัน พ ๔ ซ่ึงหมดอาคุหถังวันท่ี-๒น กุมภาพันธ์ ๒๕นพ) จะไต้รับการกงถิทร๋ึเติมโดยจะต้องเป็นผู้อยุ่ในบัญชีรายซ่ึอผู้ 

ย่ืนคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้คับกรมบัญชีกถางตาพี่ปรากฏใน 

แษไซด์wvw.gproeurcmcnt.go.'t'h

----------๑๔. ผู้ย่ืน1ข้อเสนอที่ค้องifโรงงา1นพสมแอส1ฟ้ถด์คอ1นกร ีด หรือโรงงๆ นพสมเ^ศฟ้ถด์กอนกรีตแบบ

เกถอนท่ี (Mobile-Asphalt  Concrete Plant) แถะต้องแนบคำเนาใบอบุญๆคประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๙) 

จากกรมใรงงานคุตลาพกรรม'ของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคำเนาหนังสือรับรองการทั้งหน่วยงา1พเถิตแอสฟ้ถด์กอนกรีต 

คำ1พรัพพ่วผงานก่อสร้าง จากหน่ายงานในลังกัดกรมโรง■งานอุตสาหกรรม ทั้งน้ีเอกสารดังกถ่าวต้องไม่หมดอายุ ถูก 

ผกเถิก ถูกลังพักไข้หรือเพิกทอน

--------- หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอใข้ผถิตภัณฑ์จากโรงงานพสมแอสฟ้ถด์กอนกรีตย่ืน ต้องแสคงพถักฐานดังน้ี

--------- (เษัแอกสารยินยอมให้ใข้พถิคภัณฑ์จากผู้ได้รับอบุญๆตให้ประกอบกิจการโรงงๆ นพสมแอสท้ถด์คอนกรีต

ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประคาดรากาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

--------- (ข)■คำเนาใบอบุญาคประกอบกิจการโจงงาน (แบบ ร-.-ง:4 . )  จากกรมโรงงานอุคสาพกรรมของผู้ให้กวาม

ยินยอมให้ใข้พถิตภัณฑ์จากโรงงานพสมแอสฟืถด์กอนกรีต หรีอคำเนาหนังสือรับรองการท้ังหน่วยพถิตแอสฟ้ถด์ 

กอนกรีตคำพรับหน่วยงานก่อสร้าง■■จากหน่วยงานในลังกัดกรมโรงงานคุตสาหกรรม ท ั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม'หมค 

อายุ■ถูกผกเถิก ถูกลังพักไข้หรือเพิกสอน

--------- ๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแ'สคงแผนท่ีท่ีท้ังโรงงๆ นพสมแอสฟ้ถด์คอนกรีต แกะเส้นทางขนส่งจากโรงงาน

พสมแอสฟ้ถด์คอนกรีตถิงทงกถาง1ของ'โครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน maa กึโถเมตร-คามแนบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวครากาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ พ.๑๔

๑๖. ผู้ย่ืนข้อเถนอท่ีไต้ร้บการกัดเลือกให้เป็นถู่ถัญญาภับกรมหาง1m m ■จะต้องใข้พถิคภัณฑ์ 

แอศฟ้ถด์พถมยางพารา พ่ีมีวัตถุดิบจากนๆยาง1พาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราท่ีข้ึอนายางพาราสด 

จากขุมบุมสหกรณ์111! โดย

------fate.w) ต้องเป็นขุมบุมถพกรณ์พ่ีถงทะเนียนคับการยางแพ่งประเพกไพยในโกรงการส่งเสริมการ

ไข้ยางภาครัฐ แสะพีพนังล็อรับรอจจากการผางแพ่งประเหกไทย

------(๑๖.๒) ต้องมีหถักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน'จากขุมบุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ <๑๖.๑) ท่ีระบุปริมาณ

นํ้ายางศคแถะวัน พ ี่การขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

----- (๑๖.๑)-ต้องมีพสักฐานเป็นใบเสเจ รับเไนจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ (๑๖.๒) ท่ีระบุ

ปริมาณน้ํๆยางข้นแสะวันท่ีมทๆจขายให้แก'บริษัทผู้พถิคแอสฟ้ถด์พสมยางพารา



....- (mb .๒) ต้องมีหถักฐา'นเป็นใบเถรีจรั'บเงินจากชุมนุมถหกรณี111) ตามข้อ (๓๖■๓) ที่ร๖บุ1ปริมาณ

นํ้ายางถดแถแกันที่มีคารซายให้แก่'บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

------ (๑๖■ท) ต้องมีหถักฐานเป็นใบเถร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา คามข้อ (๑๖.๒) พ่ีรงพ ุ

ปริมาณ'น้ํๆยา งข้นแถรกันที่มีการซายให้แก่บริษัทผู้พถิดแอถ'ฟิถฅพถมยา งพารา

ผู้ยืนข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 

๒๔ มีนาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันท่ี ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๓ ถึงวับท่ี 

๒๓ มีนาคม ๒๔๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไต้ภายหลังจาก 

ขำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได่ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรีอ www.gprocurement.go.th หรอ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวับและเวลาราซการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเดิมเกียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาบ โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711@doh.go.th หรือข่องทางตามที่กรมบัญขีกลางกำหนดภายใบวันท่ี ๑๘ 

มีนาคม ๒๔๖๓ โดยกรมทางหลวงจะขี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ 

www.gprocurement.go.th ในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๓

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้ 

£ ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว 

R ยังไมใต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไต้ต่อเมือพระ 

ราซบัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใช้บังคับและไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 

จ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไมใต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างไต้

รักษาราขการแทบ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราซธานีท่ี 

๑

ปฏิบัติราซการแทน อธิบดีกรมทางหลวง /

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ใบระบบ e-GP ไต้ต้ังแต่วันที่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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


รายละเอียดของงาบแบบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

เลขที คค 0600/JJ.2/ / 2563 ลงวับที...........................................

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขบาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบขด ตลอดจนค่าธรรณนิยมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 226 

ตอน หัวยขะยุง - วารินขำราบ ตอน 6 ระหว่าง กม.326+800^ กม.327+760^ ปริมาณงาบ 1^แห่ง (ปริมาณงาน 42^ต้น)

1. รายละเอียดของงาน

ลำดับที รายการ

หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาน 

(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED^TEEL POLE SINGLE Eay 42.00^ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใข้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐาน 

กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND 

CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8 มี.ค. 561 และหรือที่ 

กำหนดไว้ใบแบบก่อสร้าง

BRACKET WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM, LAMP 250 WATTS, CUT-OFF^

2 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อี่บๆ p.s 1.00

2. ภายใบระหว่าง กม.ทีแสดงไว้ในบัญขี ผู้ว่าจ้างมืลิทธท่ีจะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในตอบใด กว้างเท่าใด หริอเว้นตอนใด ตามความจ้าเป็นและเพิ่มตอบ 

ตอนต้นหริอตอนปลาย ภายไนระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ิอให้ไต้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศบ้ี

3. ภายในกำหนด 7 วับ นับถัดจากวันลงนามไนสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาบระยะเวลาทีจะดำเนินงาบ crime Schedule) ให้เป็นทีพอไจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงานและกำหนดเวลา 

ทีจะต้องไข้ไนการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร็มลงมือก่อสร้าง และใท้ถึอแผนการทำงานบ้ีเป็นส่วนหบ๋ึงของสัญญา

ล้ามิไต้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อไดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฎิบ้ติ 

ตามคำลังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัททีปรืกบาขี่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้วาจ้างมืลิทธ๋ึท่ีจะบอกเลิกสัญญาน๋ีได้ และมืลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาบจองผู้รับจ้าง 

ให้ลุล่วงไปไต้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใข้ลิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา



4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสาร๓ ยวกับงานก่อสร้างจองทางราชการแก่ประ'ซาขน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานพ่ืก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คีอจุดเร่ิมต้น 

และจุดส้ินสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบ้ติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างจองทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ึอวันที่ 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.0505/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดใบประกาศ ดังนี้

4.1 ช่ือหน่วยงาบเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงาบเจ้าจองโครงการ

4.2 ประเภทชนิดของสิงก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงาบก่อสร้าง

4.4 ช่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ช่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ชื่อเจ้าเหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาขน

5. ใบการก่อสร้างให้ปฎิ'มติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างนิหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 102 TS - RS 104 TS เพื่อความสะดวกและปลอดภัยใบการควบคุมงาบ 

จนกว่างาบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

7: ผู้รับจ้างต้องจัดพาเคร่ืองนิอหดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวหางแอสพิลต์คอนกรีต ตามบัญชีเคร่ืองนิอทดลองต้านวิเคราะห์และวิจัยที ่ 1 และที่ 2 

และจัดพาเครื่องนิอสำรวจ (ดามบัญชีเคร่ืองนิอสำรวจท่ี-3) ■หรือดีกว่า เพ่ือใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 

8. ใบระหว่างการดำเนินงาบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ใบดุลยพินิจของนวยช่างโครงการ และได้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมาย ตลอดจนจัดให้นิ 

คนให้สัญญาณจราจร และนิโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคีน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงาบคณะกรรมการป้องกันอุน้ติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/2547 

เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกป้ก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม,ปฎิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไจในข้อน้ี


