
ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก ่อสร้างจ้างเหมาทำการต ิดต ั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๕๐ ตอน 

อุบลราขธานี - ตระการพีซผล ตอบ ๔ ระหว่าง กม.๔๑+๖๐๐ - กม.๔๒+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธ ี
ประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ (e -b id d in g )

ท คค ๐ ๖ ๐ ๐ /ม.๒/6-๐๔/๒๔๖๓
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุบลราซธานีที่ ๑ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้าง 

เหมาทำการติดตั้งงานไฟฟ้าแศงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข เอ๐๔๐ ตอน อุบลราขธานี - ตระการพืซผล ตอน ๔ 
ระหว่าง กม.๔ ๑+๖๐๐ - กม.๔๒+๔๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคา 
กลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งน้ีเป็นเงินทั้งสัน ๑,๙๘๙,๖๑๐.๐๐ บาท (หนี้งล้านเก้าแสนแปดหมื่นเก้า 
พันหกร้อยสิบบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนี้องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตริว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ใบบัญขีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญข้กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื่อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอารํเพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาคประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอไต้มีค์าสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.....................-......................... ไว้กับกรมบัญขี
กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญขีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า......................-................................. บาท (.............................-............................ ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า’’ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใบเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน 
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน่าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงาน



ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงาบงาบก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 
รายหบึ่งมาไข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุฌสมบีตครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใบกรณีที่กิจการ 
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหบึ่งเป็นผู้รับผิดขอบ 
หลักใบการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้า 
น้ัน สามารถไข้ผลงาบก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดยวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ ใบ
การประกวดราคาได้

ทั้งบี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีขย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดข้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G o vernm en t P ro cu re m en t ะ e  - GP) ของกรมบัญข้กลาง

๑๓. ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ท ี่ผ ่านการคัดเล ือกผู้ม ีค ุณสมบีต ิเบ ื้องด้นในการจ้างของกรม 
ทางหลวง โดยเป็นผู้ได้ร ับการจดทะเบียนเป็นผู้ร ับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๒.๒ (งานไฟฟ้าแสงสว่าง ขั้น 
๑-๒) และไม,ขาดคุณสมบีติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้ร ับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับกจรจดทะเบียนไว้กับกรมทางพลวงในงานก่อสร้างขั้นพ ิเศ ษ พร ีองาน 
ก่อสจ้างท างขั้น 1-4 ข ้งพมดอาย1พลัง1วัน1ท่ี 20 กุมภาพันอ์ 2561 จะได้รับการกงล็ทรเดิมโคยจะต้องเป็นผู้อยุ่ไนษัญข้ 
รายขึ้อผู้ย ื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญข้กสางตามที่ปรากฏใน 
เวน'ไขค์พพพ. gp ro eurerw ent .go .th

-----------พ๔. ผู้ยื่นข้อเสนอพี่ด้องมีโรงงานพสมแอสพิถพ์คอนกรีต พรีอโรงงจนพสมแอสพิถค์กอนกรีดแบบ
เคลื่อนที่ (Mo b ile Asp h a lt Co ncre te  Plant) และต้องแนบคำเนาใบอ1บุญๆคประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.4) 
จากกรมโรงงานอตสาพกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสํจเนจพนังลือรับรองการทั้งพน่วผงานพลิฅแอสพิลค์คอนกรีด 
คำพรับพนวยงานก่อสร้าง จากพนวยงานในสังทัตกรมโรงงานอุคสาพกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าจด้องไม'พม ด อาย ุ■ถูก 
ยกเลิก ^ คลังพักไข้พรีอ เพ ิกลอน

-----------พรีอ ผ ู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใข้พลิตภัณฑ์จากโรงงจนพสมแอสพิถต์คอนกรีตอื่น ต ้องแสดงพถักฐานดังนี้
-----------(ก) เอกสารยินยอมให้ไข้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอทุญๆคใพประกอบกิจการโรงงๆนพสมแอสพิถค์

กอนกรีดดามแษษเอกสจรแนบห้ายเอ กสารประกวดรจคจอ ิเล ็กทรอนิกส์ ข้อ 1.1 a

-----------(ข) คำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.งA )  จากกรมโรงงานรุตสาพกรรมของผู้ไพ้
ความยินยอมไห้ไข้พสิคภัณฑ์จจกโรงงจนพสมแอสพิลค์กอนกรีต พรีอคํจเนาพนังลิอรัษรองคจรดั้งพน่จยพสิคแอลพิสด์ 
กอนกรีตคํจพรับพน่จยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในลังกัดกรมโรงงานอตสาพกรรม ท ั้งบี้เอกสารด ังกล่าวต้องไม'พมด 
อายุ ลูกยกเถิก ถูกลังพักใช้ พรีอเพ ิกถอน

-----------๑๔. ผู้ยื่นข ้อเสนอต้องแสดงแพนพี่พ่ีดั้งโรงงานพสมแอลพิลด์กอนกร ีต แคะ เส้นทางขนส่งจากโรงงาน
พสมแอสพิถค์คอนกรีตถึงล ื่งกถาง1ของ'โครงการก่อสร้าง โดยระยะท างขนส่งจะต้องไม่เก ิน ■๑P O กิไสเม'ดร ■ตจมนบษ 
เอกสารแนบห้จยเอกสจรประกวดรจคจอิเล็กทรอนิกส์■ข้อ■ -๑:๑๔

๑๒. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอพึ๋พเจ้บการคัดเลือกให้เป็นคู่ถ ัญญๆกับกรมทวงพลวง จะต ้อ งใข้ดลิตภัณฑ์ 
แรถฟ้ถคํผสมย า งพา รา  พ ี่ม ีว ัคค ุด ิบจากนายา งพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยๆ งพาราพ ี่ข ึ้อนายา ง'พาราสด 
จากขุมนุมฝ็พกรณ ์1จ โดย

-------(๑๒.๑) ■ก ้อ งเป็นขุมทุมลพกรณ ์พี่ถ งพะเบ ียนกับการย างแพ่งประเพทไทยในโกรงการส ่งเท่ร ิม
การใช ้ยางภาครัฐ และรพน ังลือรับรองจากการย า งแพ่งประเพศไทย -

-------(๑๖.๒)-ต้องมีหถักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากขุมทุมสหกรณ์‘จ คามข้อ (๑ ๖ .๑ ) ที่ระบุ
ปริมาณนํ้ๆผางสดและวันพี่มการขายให้แก,บริษ ัทผู้แปรรูปยางพารา

ไ ^



------- (๓๖.ท)■■ค ้อฒ ีทถ ักฐๆm ป็นใบเถริจริบนินจๆกบริษัทพู้แปรรูปยๆงพๆร  ๆ ตๆมข้อ (๑๖.๒) พ่ี
รรบุปริมๆณนํ้ๆผๆพ้นแถรวันที่รกๆรซๆผใท้แก่บริษ ัทพู้เถ ิตแอถฟ้ถต์พศมยๆงพๆรๆ

ผู้ยื่นฃ้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้ๆงภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
๒๔ มีนาคม ๒๔๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถฃอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วับที่ ๑๖ มีนาคม ๒๔๖๓ ถึงวันที่ 
๒๓ มีนาคม ๒๔๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก 
ขำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล่'วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ wvwv.doh.go.th หรือ w w w .g p rocu rem en t.g o .th  หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ใบวันและเวลาราซการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh 0711@ doh.go .th  หรือซ่องทางตามที่กรมบัญซีกลางกำหนดภายในวับที่ ๑๘ 
มีนาคม ๒๔๖๓ โดยกรมทางหลวงจะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ w w w .doh .go .th  และ 
w w w .gprocu rem ent.go .th  ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๖๓

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) บี้ 
£ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว 
R ยังไมใต้รับจัดสรรเงินงบประมาพรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓

อนี่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งบี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราข 
บ ัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใข้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ. 2563 จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไมใต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

รักษาราขการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 
๑

ปฏิบัติราชการแทน อรบดีกรมทางหลวง £

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

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


ปัญอีรายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คค 0600/JJ.2/ / 2563 ลงวันที.่...................................................

งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขบดกงเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2050 ตอบ อุบลราชธานี - ตระการพชผล ตอน 4 
ระหว่าง กม.41+600 - กม.42+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น)

ที่ รายการ หน่วย ปริมาณงาน หมายเหตุ

1 ROADWAY LIGHTING 9.00 M.(MOUNTING 
HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE 
BRACKET WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM 
LAMP 250 WATTS, CUT-OFF

Ea. 42 กำหนดเวลาทำการ 
........90......... วัน

2 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดตั้งหม้อแปลง 
ไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ

P.S. 1

หมายเหคุ
1. ผู้รับจ้างจะต้องทำ และติดตั้งนีายจราจร 1 เครื่องหมายไม้กั้น และสิงประกอบอื่น  ๆ ตามแบบของกรมทางหลวง 

เพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตั้งแต่เรื่มงานจนกระทั่งงาบแล้วเสร็จ
2. การตรวจรับ จะไข้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ส่งมอบ
3. การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายเป็น....หนึ๋งงวด.... หรือผลงานที่ทำไต้เมื่อผลการทดสอบคุณภาพไต้มาตรฐานตามแบบ
4. ถ้าการทำงานของผู้ร ับจ้างตามล้ญญานี้ เป็นเหตุให้บุคคลภายบอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใด 

ก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียเงินค่าสินไหมทดแทบ และค่าใข้จ่ายอื่น  ๆ เพื่อความรับผิดขอบของผู้รับจ้าง
ด้งกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเท่าใดก็ด ผู้รับจ้างยินยอมขดใข้แทนกรมทางหลวงทั้งสิน

5. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ในตารางรายการที่ 2 เป็นเงินที่ผู้รับจ้างจะนำไปว่าจ้างการไฟฟ้าฯ ให้ดำเนินการให้ 
โดยกรมทางหลวงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนที่ผู้รับจ้างจรืงต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าฯ แต่ทั้งนื้ไม่เกิน


