
ร่างขอบIฃตฃองงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สายทางในความควบคุม 
ของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน หัว1ร้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม. 

๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเง ินงบประมาณ  ๒ ๕ ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะ 

ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากทางหลวงช่วงดังกล่าวอยู่ในชุมชนซึ่งเป็นแหล่งดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ มีความจำเป็นอย่าง 

ยิ่งที่จะต้องทำการโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทาง การจราจรเพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใซ้ทาง โดยการปรับปรุง 

คุณภาพขั้นทาง ติดตั้งเครื่องหมายนำทางและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างรวมถึงแก้ไขระบบระบายนํ้าให้มีประสิทธิภาพ 

ย่ิงข้ึน

๒. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราขธานี) มีความประสงค์จ้างเหมาโครงการปรับปรุง 

การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง 

ศรีสะเกษที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน หัว'ร้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม.๒๓+๕๗๕ 

ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: 

e-bidding)

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน ื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบ ียบที่ร ัฐมนตรีว ่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 

ผู้จัดการ ผู้บรีหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสคุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยิ่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ 

(อุบลราชธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการชัดขวางการแข่งขัน 

อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้



- ๒ -

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขืนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยืน 

ข้อเสนอ'ได้มีคำส่ัง1ไห้สละเอกสิทธึ๋และความคุ้มกันI1ซ่น'ว่าน้,น
๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา งานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าชั้น ๒ ประเภท 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่นๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาข้างก่อสร ้^ไ ,นวงเร ืนไก่
น้อยกว่า.......... I........ -......................... บาท (.................... -.......................... ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดขอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้อง 

ใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใซ่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น 

ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 

จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

^ ๓.๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคางานจ้าง 

เหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ 

(Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่ง 
พักใข้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้ 

(ก) เอกสารยินยอมให้ใซ้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ 

ความยินยอมให้ใข้ผลิตภัณฑ์จา'กโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใข้ 
หรือเพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 
ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถีงกี่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๑0 กิโลเมตร ตามแบบ 
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑(ะ



๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๒๕,0๐๐,๐๐๐.00 บาท 

(เงินยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)
๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

(เงินยี่สิบห้าล้านบาทล้วน)

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน.... ๏.๙©—..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ©,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งพันบาทล้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ©,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เงินหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทล้วน)

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาผลการยี่นฃ้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ 

หลักเกณฑ์ ราคา

๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

๙.© ตามแผนงานรายประมาณ การจ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจร 

เพี่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ทางหลวง 

หมายเลข ๒๐๘๓ ตอน ห้วช้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม.๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 

ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๙.๒ คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดย 

ต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด 

ตามสัญญา

©๐. ค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะ 
กำหนด ดังนี้

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ไต้รับอนุญาตจากกรม จะ

กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าธีเนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น

๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน 
เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ.....๐.1๒๕.....ของราคาค่างาน



-  (ร ! —

๑๑. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา นี

๑๑.๑ □  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ...........๒๕๖๔...........  แล้ว

๑๑.๒ 0  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ........๒๕๖๔........

อนึ่ง การจ ัดซ ื้อหร ือการจ ัดจ ้างคร ั้งน ี้ จะม ีการลงนามในสัญญาหรือข ้อตกลงเป ีนหน ังส ือได ้ต ่อเม ือ 

พระราชบัญญ ัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ม ืผลใช ้บ ังค ับและได ้ร ับจ ัดสรรเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณ ีท ี่ไม ่ได ้ร ับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ ื่อการจ ัดซ ื้อหรือการจัตจ ้างในศรังด ้งกส ่าว 
หน่วยงานชองรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอี่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

๑๒.๓ คู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑๒.๕ STANDARD DRAWING(revision ๒๐๑๕)

๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)

๑๒.๗ คู,มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ

๑๒.๑๑ แบบแปลน
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือน ลิงหาคม ๒๕๖๑ 

๑๒.๑๓ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

๑๒.๑๕ ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 

๑๒.๑๖ ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ ์ และแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ 
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการก่อสร้างนี้ ได้ท่ี สถานที่ติดต่อ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ ถนนเกษมสุข 

อำเภอวารินขำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือทางเว็บไซด้ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์ 

หมายเลข ๐๔๕-๓๒๑๔๘๔ ต่อ ๑๒๐ โทรสารหมายเลข ๐๔๕-๓๒๑๐๗๙ หรือทาง E-mail Address: 
dohorf๐๗(ฐ)doh.go.th

สาธารณ ซนท ี่ต ้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ ห ร ือม ีความเห ็น  ต ้องเป ีด เผยซ ื่อ  และท ี่อย ู่ของผ ู้ให ้ 
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

.ประธาน กรรมการ กรรมการ

http://www.doh.go.th
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ผ้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙



คค๐๖๑๒(ร/พ.๑/e / / ๒๕๖๔

ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี)

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ 

สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน หัวช้าง - สะเดา 

ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - กม.๒๓+๕๗๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 

ก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพ่ือความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๔ สายทางในความควบคุมของ 

แขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี ๑ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๓ ตอน หัวช้าง - สะเดา ระหว่าง กม.๒๐+๗๐๐ - 

กม.๒๓+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างใน 

การประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินท้ังสิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม'เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว

เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที,รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ีนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย

สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน 

เป็นการขัดขวางการแข่งจันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ี'หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอไดัมีคำสั่งให้สละเอกสิทธ้ิและความคุ้มกับเซ่นว่าน้ัน

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่าข้ัน ๒ ประเภท 

หลักเกณฑ์คุณสมบัติท่ัวไป คุณสม'มติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ไว้กับกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า........-........ บาท (.......... -.......... ) และเป็นผลงานท่ีเป็นดู'สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วย

งานเอกซนท่ีกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบครา'’!(ราi l ''(ชีร!กืร!



ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีย่ืนข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสม'บด ดังน้ี 

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี 

การกำหนดสัดส่วนหน้าท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิงของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 

มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย

กรณีท่ีข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้าน้ันต้องใช้ 

ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอ

กรณีท่ีข้อตกลงๆ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้อง 

เป็นผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใซ่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็นผู้ประกอบ 

การท่ีข้ึนทะเบียนใบสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ไต้

สำหรับข้อตกลงๆ ท่ีไม่ไต้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ 

ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารเชิญซวน

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา 
งานจ้างเหมาก่อสร้าง บูรณะ หรือบำรุงทางของกรมทางหลวง

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอส,พิลต์คอนกรีตแบบ 
เคล่ือนที, (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพัก 
ใช้ หรือเพิกถอนยื่นข้อเสนอ ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน 
หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีฃอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังน้ี

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 
คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ 
ความยินยอมให้(ข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ัง 
พักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงาบผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 
ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร ตามแบบ 
เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี

.................... ระหว่างเวลา...................... น. ถ ึง ......................น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันท่ี

.................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไต้ภายหลังจากชำระเงิน

เป็นที,เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ท่ีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรดัพท์หมายเลข ๐๔๔๓๒๑๔๘๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) ผ่านทางอีเมล์ doh0707@doh.go.th หรือซ่องทางตามท่ี 

กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที.่.................... โดยกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่^ (อุบลราชธานี)จะ

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:doh0707@doh.go.th


ช้ีแจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันท่ี

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี ้
- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒£๖๔

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 
บัญญ้ติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วย 

งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวับเสนอราคา
*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ี 
เว็บไซต์ wvwv.doh.go.th ดังน้ี
(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒ 
(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๔๔๑ 
(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๒๒ 
(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 

ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๒๓
(๔) คู,มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๔๖๑ 
(๖) คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม ค.ส.ล.
(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
(๘) ข้อกำหนดพิเศษ
(๙) STANDARD DRAWING

ประกาศ ณ วันท่ี กร ๒๔๖๔

(นายซยุธโล้หกิจ)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงท่ี ๙ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมทางหลวง

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


เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ท้อ 1.16

รายละเอียดของงานแบบท้ายประกาศประกวดราคาท้างด้วยวิธีการทางอีเลกทรอนกส์ 

เลขท่ี fifl 06125/VU/e/ / 2564 ลงวันที่ .................................

โครงการปรับป^งการแบ่งทิศทางการจราจรเพึ๋อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564 สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 

ทางหลวงหมายเลข 2083 ตอน หัวข้าง - สะเดา ระหว่าง กม.20+700 - กม.23+575 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1. รายละเอียดของงาน ดังน้ี

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณงาบ หมายเหตุ

ท่ี (Unit) (Estimated)

1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE (10 CM.) SQ.M. 800.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีใข้1นการก่อสร้างเป็น'1ปตามแบบมาตรฐาน

2 CLEARING AND GRUBBING SQ.M. 13,225.00 กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND

3 EARTH EXCAVATION CU.M. 2,200.00 CONSTRUCTION 2015 REVISION) ฉบับแก้เข 8 มี.ค. 2561 และหริอ

4 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION CU.M. 260.00 ท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

5 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) CU.M. 300.00

6 EARTH EMBANKMENT CU.M. 4,080.00

7 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND CU.M. 880.00

8 SELECTED MATERIAL "A" CU.M. 3,020.00

9 SOIL AGGREGATE SUBBASE CU.M. 2,550.00

10 SOIL CEMENT BASE CU.M. 2,606.00

11 PRIME COAT SQ.M. 10,038.00
12 TACK COAT SQ.M. 10,285.00

13 ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) SQ.M. 10,038.00

14 ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) SQ.M. 10,285.00

15 R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 24.00

16 R.C.PIPE CULVERT DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 8.00

17 R.C.PIPE CULVERT DIA 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 360.00

18 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 8.00

19 R.C.PIPE CULVERT DIA. 1.50 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 8.00

20 R.C. MANHOLE TYPE "D" FOR RCP. 1.00 M.DIA. WITH STEEL COVER EACH 16.00

21 REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL TYPE) CU.M. 22.00

22 DITCH LINING TYPE II SQ.M. 280.00



23 RETAINING WALL TYPE 18 M. 360.00

24 SINGLE SLOPE BARRIER TYPE II M. 1,008.00

25 APPROACH SINGLE SLOPE BARRIER TYPE c M. 40.00

26 SPECIAL CONCRETE CURB M. 3,825.00

27 PLAIN CONCRETE SLAB WITH SAWED JOINT 5 CM. THICK WITH 5 CM. SAND BEDDING SQ.M. 420.00

28 BLOCK SODDING SQ.M. 2,943.00

29 STRIP SODDING SQ.M. 6,000.00

30 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม) SQ.M. 4.00

31 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK COLOR LABEL TYPE 3 OR 4 (ไม่มีเฟรม) SQ.M. 8.00

32 R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M. M. 60.00

33
ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKET WITH 

TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT - OFF, MOUNTED (AT GRADE)
EACH 4.00

34 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ PS. 1.00

35 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (ปรับปรุงเป็น DOUBLE BRACKET) EACH 49.00

36 ติดต้ังระบบไฟสัญญาณจราจรระบบ FIXED ทME ดวง'โคม'ชนิด หลอด LED L.S. 1.00

37 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) SQ.M. 900.00

38 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) SQ.M. 1,118.00

39 REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT SQ.M. 980.00

40 UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD EACH 230.00

41 BARRIER MARKING SQ.M. 355.00

42 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION L.S. 1.00

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้วาจ้างมีสิทธ้ิท่ีจะกำหนดให้ทำการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศหางการจราจรเพี่อความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2564

ในตอนใดกว้างเท่าใด หรือเว้นตอนใด ตามความจำเป็นและเพี่มตอน ตอนต้นหรือตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินต้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ีอให้ใต้ปริมาณงาบดามท๋ึว้ต้กำหนดไว้ในประกาศ/สัญญา-น้ี

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาที่จะดำเนินงาน CTime Scheduale) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างใดยแสดงถึงข้ันตอน1ชองการทำงานและกำหนด 

เวลาท่ีจะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสรืจโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริมลงมอก่อลร้าง และให้ถึอแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน่ีงของสัญญา



- 3 -
ถ้ามิได้1สบอแผนงานหรอไม่สามารถทำงาบให้แล้วเส!จตามกำหนดIวลา หรอจะแล้วเส!จล่าจ้าเกํบกว่ากำหนดเวลา หริอผู้ว่าจ้างทำผิดสัญญาจ้อใดจ้อหน๋ึง หรอตกเป็นผู้ล้มละลาย ห!อเพิกเฉยไม่ปฎิบ้ติ 

ตามคำสังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง ห!อผู้ควบคุมงาน หรีอบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีลิทธ้ีท่ีจะบอกเล็กสัญญาน้ีได้ และมีลิทธ้ีจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เจ้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไห้ได้ด้วย 
การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใจ้สิทธิเล็กสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผุ้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

4. เพิอเป็นการให้ข่าวสารเกียวกับงาบก่อสร้างของทางราขการแก่ประขาขน ผู้รับจ้างจะต้องติดตังป้ายแสดงรายละเอียดเกียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณทีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คีอ จุดเริมต้นและจุดลิบสุด 
ของโครงการก่อสร้าง ทังนีเพิอให้เป็นไปตามแนวทางปฎิบ้ติในการติดดังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกียวกับงานก่อสร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตริ เมีอวันที 22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังลิอ
สำนักเลขาธการรัฐมนตริที, นร.050ร/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดใบประกาศ ดังน้ี.-

4.2 ประเภทขบิดของส่ิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงาบก่อสร้าง
4.4 ซ่ึอ ท่ีอผู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรดัพทํระยะเวลาการก่อสร้าง
4.5 ระยะเวลาเร่ิมด้น และระยะเวลาส้ินสุดของงาน หริอโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ข่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาบผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรดัพท์

4.8 ข่ือเจ้าหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปริกษา ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรดัพทํ

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาขน

5. ไนการก่อสร้างให้ปฏิบ้ติตามรายละเอียดและจ้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติดต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรใบงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน จบกว่างานจะแล้วเส!จสมบูรถ3ตามสัญญา

7. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองมีอทดลรง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิรทางแรสพิลด์คอนกริค ตามบ้ญซ่ึเคร่ืองมีรทคลองด้านริเคราะห์และวิจัยที่ 1 และที่ 2 

และจัดพาเครื่องมอสำรวจ (ตาม1บัญจีเคร่ืองมีอสำรวจท่ี 3 ) หริอดีก,ว่า เพ่ือใช้ไนคจรควบคุมจนกว่าจะแล้วเส!จสมบูรณ์ตามสัญญา f a '

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ไนดุลยพินิจของนายข่างโครงการและใต้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมายตลอดจนจัดให้มีคบให้สัญญาณจราจร 

และมีโคมไฟแดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคีน ตามมาตรฐานจองกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบ้ติเหตุแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/2547 เร่ืองการชุดหลุม งานปลูกปีก

หริอวางส่ิงของเกะกะไว้ใบสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฎิบ้ติตามใหถู้กต้องตามเง่ือนไขในจ้อน้ี

(นายขยุธ โลหกีจ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9


