
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านสวน - 
เข่ืองใน - อุบลราชธานี ระหว่าง กม.๒๒๐ +๑๘๒ - กม.๒๗๒+0๐0 (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณ 

งาน ๘,๓๒๘ อัน) ด้วยวิธีประกฺวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขท คค ๐๖๐๔๐/ม.๒/e -๑๔/๒๔๖๒

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง บน 
ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน บ้านสวน - เข่ืองใน - อุบลราขธานี ระหว่าง กม.๒๒๐+๑๘๒ - กม.๒๗๒+๐๐๐ (เป็น 
ช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๘1๓๒๘ อัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง 
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๘,๗๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน 
เจ็ดร้อยยี่สิบบาทล้วน)

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

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญขีรายขื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขนํร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก'กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกลิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม,ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................... -......................... ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ



กรมบัญชีกลาง)
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า.....................-...............................บาท (........................... -.......................... ) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู'สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า’, ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที,กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผล 
งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาไต้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 
งานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือ 
สอบราคาไต้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เว้นแตในกรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายสักษณีอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดราย 
หนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อ 
เสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที, 
ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วนค้าให้ไข้บังคับถึง 
การดัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เข่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ 
ปรืกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที,จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Governm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งไต้รับดัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 
โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประ๓ทท่ี ๑๖ งานเครื่องหมายนำทาง และไม่ขาด 
คุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา



ผู้ยื่บข้อเสบอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใบวันที ่
๑๗ กันยายน ๒๔๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ บ.

ผู้สนใจลามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคารในระหว่างวันที่ ๓ กันยายน ๒๔๖๑ ถึงวันท่ี ๑๔ 
กันยายน ๒๔๖๑ โดยดาว'น์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระ 
เงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ทีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราขการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมส์ doh0711<ipdoh.go.th หรือข่องทางตามที่กรมบัญขีกลางกำหนดภายในวันที' ๗ 
ก ันยายน๒๔๖๑ โดยกรมทางหลวงจะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ w w w .doh.go.th และ 
w w w .gprocurem ent.go.th ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๑

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

• ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ................................... แล้ว
• ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ค....... ๒๔๖๒............

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไต้ต่อเมื่อพระราซ 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มีผลใข้บังคับและไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วย 
งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างไต้

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

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ยื่นข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดไต้ที่เว็บไซต์

ประกาศ ณ วันท่ี ๓ กันยายน ๒๔๖๑

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)
รักษาราซการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราฃธานีที่

ปฏิบัติราซการแทน อธิบดีกรมทางหลวง f

w w w .doh.go.th ดังนี้

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
http://www.doh.go.th


(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๔๔๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานที่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๔) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

(๘) ข้อกำหนดพิเศษ

(๙) STANDARD DRAWING



รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ์
เลขที่ คค 06050/U .2/ e-15 / 2562 ลงวันที่ 3 กันยายน 2561

จ้างก่อสร้างจ้างเหมางาบเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 23 ตอน บ้านสวบ - เขื่องใน - อุบลราฃธานี ระหว่าง กม.220+182 - กม.272+000 (เป็นข่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 
(ปริมาณงาน 8,328 อัน)

1. รายละเอียดของงาน

ลำดับที่ รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาน 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD Ea. 8,328.000 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีใซ้ในการก่อสร้างเป็นไป ตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 
DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8  ม ี.ค. 
2561 และหรึอท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

2. ภายในระหว่าง กม.ที่แสดงใว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมสิทธี้ที่จะกำหนดให้ท้าการ จ ้างก ่อสร้างจ้างเหมางานเครื่องหมายนำทาง ใบตอนใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอน 
ตอนต้นหริอตอนปลาย ภายในระยะใม่เกินด้านละ 5  กิโลเมตร เพิ่อให้ใต้ ปริมาณงานตามกำหนดใว้ในประกาศบี้

3. ภายใบกำหนด 7 วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินงาบ (Time Schedule) ให้เป็นที่พอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขื่นตอนของการท้างานและ 
กำหนดเวลาที่จะต้องใข้ในการท้างาบหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพจารณาก่อนเรื่มลงมอก่อสร้าง และให้ถึอแผนการท้างานบี้เป็นส่วนหนงของสัญญา

ถ้ามิได้เสนอแผนงาน หรือไม่สามารถท้างานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จส่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างท้าผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉย 
ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมิสิทธที่จะบอกเล็กสัญญานี๋ใด้ และมสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าท้างาบ 
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย



การที่ผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสาร๓ ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการแก'ประซาชน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป็ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด 

คือจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดชองโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิน้ติในการติดตั้งแผ่นปัายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงาบก่อสร้างชองทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อว้นที่ 
22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังสิอสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.อรอร/ว.27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

4.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทชนิดของสิ่งก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงาบที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ซื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ซื่อเจ้าเหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่'ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิษัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติตตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 102 TS - RS 104 TS เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
7: ผู้รับจ้างต้องจัดพาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสพิลต์คอนกรีต ตามบัญชีเครื่องมือทดลองต้านวิเคราะห์และวิจัยที่ 1 

และที่ 2  และจัดพาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3)—หรือดีกว่า- เพื่อใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 
8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายช่างโครงการ และไต้ติดตั้งป็าย เครื่องหมาย ตลอดจนจัดให้มี 

คบให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป็องกันอุนัติภัยแห่งชาติ ประกาศเจ้าพนักงาบจราจรที่ 1/2547  
เรื่องการขุดหลุม งานปลูกปีก หรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด ๆ อัน๓ ดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขในข้อนี้


