
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมาทำการตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่ง ชนดิกิง่เดีย่ว ความสงูเสา ๙ .0 0  ม. ดวง 

โคมขนาด ๒๕0 W.HPS พรอ้มอปุกรณค์รบชดุ ตลอดจนคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๕ ตอน 
หนองบอ่ - หนองยอ ตอน ๒ ระหวา่ง กม.๑๒+๕๙๔ - กม.๑๔+0๗0 ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (ปรมิาณงาน ๔๒ ต้น)

ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-b idd ing)

กรมทางหลวง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมาทำการตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่ง ชนิด 
กิง่เดีย่ว ความสงูเสา ๙ .๐0 ม. ดวงโคมขนาด ๒๕๐ W.HPS พร้อมอุปกรณค์รบชุด ตลอดจบคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ บน 
ทางหลวงหมายเลข ๒๔๑๕ ตอน หนองบ่อ - หนองยอ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๒+๕๙๔ - กม.๑๔+๐๗๐ ปริมาณงาน 
๑ แห่ง (ปรมิาณงาบ ๔๒ ต้น) ดว้ยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) ราคากลางของงานกอ่สรา้งในการ 
ประกวดราคาคร้ังนีเ้ปน็เงินทัง้สนิ ๑,๙๙๗,๗๖๐.๐๐ บาท (หนึง่ลา้นเกา้แสนเกา้หมืน่เจด็พนัเจด็ร้อยหกสบิบาทถว้น)

ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม'เปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไม1อยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรว่ีาการกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือใหเ้ป็นผู้ท้ิงงานของหนว่ยงาน 
ของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนติิบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผู้มอีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จดัจ้างและการบรหิาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจาบเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไม่เปน็ผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอไต้มีดำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงาบกอ่สรา้งสาขา...................- .........................ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไตป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สรา้งสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว้กบั 
กรมบัญชีกลาง)



๑๑. ผู้ย่ืนขอ้เสบอตอ้งมผีลงานกอ่สร้าง'บระเภทเดยีวกนักบังานทีใ่Jระกวดราคาจ้างกอ่สร้างในวงเงินไม่
นอ้ยกวา่.....................-.............................. บาท (........................... -.......................... ) และเนน้ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญา
โดยตรงกับหนว่ยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอทีเ่สนอราคาในรูปแบบของ ‘‘กจิการรว่มคา้” ต้องมีคุณสมบัติ ดงันี้
(๑) กรณทีีก่จิการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบยีนเนน้นติบิคุคลใหม ่ กจิการร่วมคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น 

ตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอใหย่ื้นข้อเสนอในนาม “กจิการรว่มคา้'’ 
สว่นคณุสมบติัด้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเนน้ผล 
งาบกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ทัง้นี ้ผลงานงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใช ้
แสดงเนน้ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงาน 
งานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่มาใชแ้สดงเนน้ผลงานกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอื 
สอบราคาไต้

(เอ) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไมใตจ้ดทะเบยีนเนน้นติิบคุคลใหม ่ นติิบคุคลแต่ละนติิบคุคล 
ทีเ่ขา้ร่วมคา้ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไตม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เนน้ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้ รายใดราย 
หนึง่เนน้ผู้รับผิดชอบหลกัในการเขา้ย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมกบัการย่ืนขอ้ 
เสนอ กจิการร่วมคา้นัน้ สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเนน้ผลงานกอ่สร้างของกจิการร่วมคา้ที ่
ยืน่ขอ้เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏบิติัในการพจารณาคณุสมบติัของผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่นน้กจิการร่วมค้าใหไ้ข้บงัคับถึง 
การดดัเลอืกคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่นน้กจิการร่วมคา้ในการซือ้หรอืจ้าง เชา่หรอืงานบรกิารหรืองานจ้างที ่
ปรกึษาหรอืงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง โดยอนุโลม

ทัง้นี ้ “กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเนน้นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเนน้ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๑๒. ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จดัจ้างภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (Electronic 
G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบญัชกีลาง

๑๓. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซีง่ไตร้บัคดัเลอืกเนน้คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนกิส์ (Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e  - GP) ของกรมบญัชกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเนน้ผูไ้มแ่สดงบญัชรีายรบัรายจ่ายหรือแสดงบญัชรีายรบัรายจ่ายไม ่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที,คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๔. ผู้ยืน่ขอ้เสนอซึง่ไตร้บัคดัเลอืกเนน้คูส่ญัญาตอ้งรับและจา่ยเงินผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิ 
แตล่ะคร้ังซึง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเนน้เงินสดกไ็ต ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๖. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเนน้ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการจา้งของกรมทางหลวง โดย 
เนน้ผูไ้ดร้บัการจดทะเบยีนเนน้ผูร้บัเหมา งานบำรงุทางประ๓ ทท่ี ๑๒ งานไฟฟา้แสงสวา่ง ข้ัน ๑ หรือขัน้ ๒ และ 
ไมข่าดคณุสมบตัติามเงือ่นไขใบการจดทะเบยีนผูร้บัเหมา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์นวน้ที่



๑๗ กนัยายน ๒๕๖๑ ระหวา่งเวลา ๐๘.๓๐ บ. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูส้นใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ในราคาขดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ 

จดัซือ้จดัจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละชำระเงินผา่นทางธนาคารในระหวา่งวนัที ่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวับท่ี 
๑๔ กนัยายน ๒๕๖๑ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจาก 
ชำระเงนิเปน็ทีเ่รยีบรอ้ยแลว้จนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ vvww.doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพทห์มายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราขการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผา่นทางอเีมส ์ doh0711@ doh.go.th หรอืซอ่งทางตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนดภายในวันที ่ ๗ 
กนัยายน ๒๕๖๑ โดยกรมทางหลวงจะซืแ้จงรายละเอยีดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต ์w w w .doh.go.th และ 
w w w .gprocurem ent.go.th ในวันท่ี ๑๐ กนัยายน ๒๕๖๑

งานตามประกาคประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) นี้

• ไตร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.................................. แล้ว
• ยงัไมใตรั้บจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ....... ๒๕๖๒............

อน่็ง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งครัง้นี ้จะมกีารลงนามในสญัญาหรือข้อตกลงเปน็หนงัสอืได้ตอ่เม่ือพระ 
ราขบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บงัคับและไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 
จา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรับกรณทีีไ่มไ่ตร้บัการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพือ่การจดัซือ้หรอืการจัดจา้งในคร้ังดงักลา่ว 
หนว่ยงานของรฐัสามารถยกเลกิการจดัซือ้หรอืการจดัจา้งไต้

ประกาศ ณ วันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

(นายประลองยทุธ ์ กสิวงศ์)
รักษาราซการแทน ผูอ้ำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราซธานทิั

ปฏบิตัริาขการแทน อธิบดีกรมทางหลวง C

หมายเหต ุ ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที ่ ๑ และเอกสารส่วนท่ี ๒) 
ในระบบ e-G Pไตต้ัง้แตวั่นทีซ่ือ้เอกสารจนถงึวันเสนอราคา

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


*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ที,เว็บไซต์ 
w w w .doh.go.th ดังนี้

(๑) รายการละเอยีดและขอ้กำหนดการกอ่สรา้งทางหลวง เล่มที ่ ๑ และเลม่ที ่ ๒

(๒) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม ๒๔๔๑

(๓) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟสญัญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คูม่อืเครือ่งหมายควบคมุการจราจรในการกอ่สรา้งบรุณะและบำรงุรกัษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คูม่อืควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานและทอ่เหลีย่ม คสล.

(๗) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหวา่งการกอ่สรา้ง

(๘) ขอ้กำหนดพเิศษ

(๙) STANDARD DRAWING

http://www.doh.go.th


จ้างก่อสร้างจ้างเหมาท้าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดก่ิงเด่ียว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบขุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2415 
ตอน หนองบ่อ -  หนองยอ ตอน 2 ระหว่าง กม.12+594 -  กม.14+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ตับ)

รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขท่ี คค 06050/JJ.2/e-08/2562 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2561

ลำดับที่ รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาบ 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE Ea. 42.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่โข้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบมาตรฐาน 
กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND 
CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8 มี.ค. 561 และหรือที ่
กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

BRACKET WITH ONE HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF
2 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อ่ืนๆ L.S. 2.00

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ไนบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธท่ีจะกำหนดให้ท้าการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาท้าการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ใบตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเท่ีมตอน 
ตอนตับหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือให้1ด้ ปริมาณงานตามกำหนดไว้ในประกาศบ้ี

3. ภายในกำหนด 7 วับ นับถัดจากวันลงนามใบสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาบระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงลงข้ันตอบของการท้างาบและกำหนดเวลา 
ท่ีจะต้องใช้โนการท้างานหลักต่าง  ๆให้แล้วเสรีจ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเรีมลงมอก่อสร้าง และให้ถอแผนการทำงานบ้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถท้างาบให้แล้วเสรีจตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสรีจล,าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท้าผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติ 
ตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธี้ท่ีจะบอกเลิกสัญญานี๋ใด้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท้างานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างตันน้ันไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา



4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก่ประซาข'น ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 
และจุดสินสุดของโครงการก่อสร้าง ท้ังน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบ้ติในการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี นร.อร0ร/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี

4.1 ขื่อหน่วยงาบเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงาบเจ้าของโครงการ
4.2 ประ๓ ทชนิดของสิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ข่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสินสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ขื่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ข่ือเจ้าเหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิบ้ติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาบ 

จนกว่างาบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
7t ผู้รับจ้างต้องจัดพาเคร่ืองมีอหดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแรลพิลต์คอนกรีต ตามบัญชีเคร่ืองมือทดลองต้านวิเคราะห์และวิจัยท่ี 1 และท่ี 2 

แสะจัดหาเคร่ืองมือสำรวจ (ตามบัญชีเคร่ืองมือสำรรจท่ี 3) พรีอดีกว่า เพ่ือไข้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา  
8. ใบระหว่างการดำเนินงาบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายข่างโครงการ และได้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมาย ตลอดจบจัดให้มี 

คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกับอุบติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรท่ี 1/2547 
เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกป้ก หรือวางสิงของเกะกะไว้ใบทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสิยหายใด  ๆ อับเกิดจากการไม่ปฏินัติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขใบข้อน้ี

หน้าท่ี 2

ร



จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS 
พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2415 ตอน หนองบ่อ - หนองยอ ตอน 2 
ระหว่าง กม.!2+594 -  กม.14+070 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาบ 42 ต้น)

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คด 06050/ 11.2/  e -08  / 2562 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2561

ท ี่ รายการ หน่วย ปริมาณงาบ 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

L.S. 2

หมายเหอุ
1. ผู้รับจ้างจะต้องทำ และติดต้ังป้ายจราจร 1 เคร่ืองหมายไม้ก้ัน และส่ิงประกอบอ่ืน  ๆ ตามแบบของกรมทางหลวง 

เพ่ือความปลอดภัยแก่การจราจร ต้ังแต่เร่ิมงานจนกระท่ังงานแล้วเสร็จ
2. การตรวจรับ จะใช้วธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานท่ีส่งมอบ
3. การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายเป็น....หน่ึงงวด....หรือผลงานท่ีทำไต้เม่ือผลการทดสอบคุณภาพไต้มาตรฐานตามแบบ
4. ล้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญาน้ี เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกไต้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใด 

ก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียเงินค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ เพ่ือความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้แทนกรมทางหลวงท้ังส้ิน

5. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ในตารางรายการท่ี 2 เป็นเงินท่ีผู้รับจ้างจะนำไปว่าจ้างการไฟฟ้าๆ ให้ดำเนินการให้ 
โดยกรมทางหลวงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนท่ีผู้รับจ้างจริงต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าฯ แต่ท้ังน้ีไม่เกิน



กำหนดแบบมาตรฐานงานตดิตัง้ไฟฟา้แสงสวา่ง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ คค 0๖0๕ ๐ /ม.๒/ e-od  / ๒๕๖๒ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

๑. หมอ้แปลงขนาด ๓๐ KVA. ๑ หม้อแปลงใหไ้ข้สำหรับหลอดไฟ ขนาด ๒๕๐ วตัต ์
จำนวนประมาณ ๖๐ หลอด

๒. ขนาดของสายไฟฟา้ทีเ่ดนิใหไ้ข ้ ขนาด ๔ X ๑๐ ตร.มม. สำหรับทางหลวงในเขต 
การไฟฟา้นครหลวง และขนาด ๓ X ๑๐ ตร.มม. สำหรบัทางหลวงในเขตการไฟฟา้สว่นภมูภิาค

๓. เสาไฟฟา้ทกุตน้จะตอ้งตดิตัง้ G round Rod ใหไ้ขแ้ทง่เหลก็อาบสงักะสหีนาไมน่อ้ยกวา่ 
๘๕ ไมครอน ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางไมน่อ้ยกวา่ ๑๖ มม. ยาวไมน่อ้ยกวา่ ๒.๔๐ ม. และการตดิตัง้ตอ้งให ้
ปลายบนของ G round Rod อยูต่ํา่กวา่ผวิดนิไมน่อ้ยกวา่ ๓๐ ซม. ตวันำตอ่ G round Rod ใหไ้ข้แผ่นเหล็ก 
ขนาด ๕ ๐ x ๔ ๕ ^ 1 .(๒ ๕ ๕ ^ .^ 1 .) ชบุสงักะสตีอ้งไมน่อ้ยกว่า ๘๕ ไมครอน การเฃือ่มตวันำตอ่กับ 
G round Rod ใขวิ้ธ ี Arc W elding ตอ้งเซือ่มกอ่นอาบสงักะส ี จดุตอ่เขือ่มตอ้งอาบสงักะสหีนาไมน่อ้ยกวา่ 
๘๕ ไมครอนดว้ยคา่ความตา้นทานระหวา่งหลกัดนิกบัดนิตอ้งไมเ่กนิกวา่ ๕ โอห์ม

C— '๘

เทน่าแo m n iu„ - 3 8 «น. แ  /



๔. เสาไฟฟา้ทีต่ดิดงับนสะพาน หรอืกำแพงคอนกรตี ใหท้ำการเดนิสายดนิขนาดไมน่อ้ยกวา่ 
ตร.มม. ลงมาเชือ่มกบัหลกัดนิ (G round Rod) อยา่งนอ้ย ๒ จดุ คา่ความตา้นทานระหวา่งหลกัดนิกบัดนิสงู 
ไมเ่กนิกวา่ ๔ โอห์ม หลกัดนิใช ้ C opper or C opper Clad s te e l ขนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลาง ๑๖ มม. ยาว 
๒๔๐ ซม. การเชือ่มตอ่ระหวา่งสายดนิกลบัหลกัดนิ ดว้ยวธิ ี Exothermic W elding

๔. ใหติ้ดแผน่สะทอ้นแสงสสีม้ ขนาด ๑๔ X ๑๔ ซม. มคีา่สะทอ้นแสงไมต่ากวา่ระดบั ๑ ตาม 
มาตรฐาน มอก.๖๐๖-๒๔๒๙ ท่ีโคนเสาไฟฟา้

๖. ประตปูดิเปดิสำหรบัซอ่งทีม่ไีว้สำหรบับำรงุรกัษาใหม้โีซร่อ้ยไมใ่หป้ระตหูลดุหาย พร้อม 
มกีญุแจสำหรบัปดิเปดิ

๗. การเชือ่มสายบรเิวณโคนเสาใหด้ำเนนิการเชือ่มสายโดยใชอ้ปุกรณ ์ Plug และ Socket 
๘. การวางสายไฟตามแนวถนนตอ้งขดุดนิลกึไมต่ํา่กวา่ ๖๐ ซม. และทำ W arning C oncrete 

Slab ทบัอกีขัน้หนึง่เพือ่ปอึงกนัอนัตราย
๙. เพือ่ปอ้งกนัการขโมยสายไฟฟา้ในชว่งระหวา่งเสาไฟฟา้ตอ่เสาไฟฟา้ใหเ้ทคอนกรตีหุม้ 

๓ จดุ ทีบ่รเิวณปดิหวัทา้ย และตรงกลาง
๑๐. อปุกรณไ์ฟฟา้ทกุซนดิจะตอ้งใชต้ามมาตรฐานอตุสาหกรรม (มอก.)

- ๒ -


