
รายละเอยีดกำหนดคณุลกัษณะของพสัดทุีจ่ะจดัหา 
งานประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (E lectronic Bidding: e-bidding)

จา้งกอ่สรา้งจา้งเหมางานผลติและตดิตัง้ปา้ยจราจร 
บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราขธาน ีตอน ๔ 

ระหวา่ง กม.๑ 0+00๐  -  กม.๑๕+๗๔๐ (เปน็ชว่ง  ๆ )
ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (ปรมิาณงาน ๑๔๕.๑๔ ตร.ม.)

โดยจะดำเนนิการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเปน็มา
เนือ่งจากปา้ยทีต่ดิตัง้อยู่เดมิ บจีจุบนัเก่าและลบเลือน เพือ่เปน็การอำนวยความสะดวก 

และปลอดภยัตอ่ผู้ใซย้วดยานพาหนะในการเดินทาง จำเปน็ตอ้งทำการเปลีย่นแปลงแผน่ปา้ยจราจร 
ใหม่ต่อไป

๒. วัตลุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ มคีวามประสงคจ์า้งกอ่สรา้งจา้ง 

เหมางานผลติและตดิตัง้ปา้ยจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมอืง 
อบุลราชธาน ี ระหวา่ง กม.๑๐+๐๐๐ -  กม.๑๔+๗๔๐ (เปน็ชว่งๆ ) ปรมิาณงาน ๑ แห่ง 
(ปรมิาณงาน ๑๔๔.๑๔ ตร.ม .)โดยจะดำเนนิการหาตวัผูร้บัจ้างดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
(Electronic Bidding ะ e-bidding)

๓. คณุสมบตัผิูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา
๓.๑ มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยู่ระหวา่งถกูระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงาน 

ของรัฐไว้ช่ัวคราวเน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๔ ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถูกระบข่ืุอไว้ในบญัชรีายซือ่ผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนซือ่ใหเ้ปน็ 
ผู้ท้ิงงานของหนว่ยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ี 
ผู้ท้ิงงานเปน็หุน้สว่นผู้จัดการ กรรมการผูจั้ดการ ผู้บริหาร ผูม้อิำนาจในการดำเนนิงานในกจิการ 
ของนิติบุคคลน้ันด้วย

๓.๖ มีคุณสมบติัและไมม่ลีกัษณะต้องหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจาบุเบกษา

.ประธานกรรมการ.............................. กรรมการ............................. กรรมการ
(นายทวีตักด้ิ นาประจักษ)์ (นางนวลฤดี ลาภเดโซ) (นางวิจิตร ศรีคำ)
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๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชนร่์วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอใหแ้ก่กรม 

ณ วันประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรือไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอันเปน็การขดัขวางการแข่งขน้ 
ราคาอย่างเปน็ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

๓.๙. ไม่เป็นผู้ไค้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ีงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อเสนอไค้มีคำลังให้สละเอกสิทธ้ิความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๓.๑๐ เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา..............-............ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไค้ประกาศกำหนดใหง้านก่อสร้างน้ันต้องข้ึนทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้ง
กอ่สรา้งในวงเงนิไมน่อ้ยกวา่........... -.............. (....................-...................... ) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกฃนท่ี.......-...... เช่ือถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กจิการรว่มคา้” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 
(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไดจดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งม ี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ 
ย่ืนข้อเสนอในนาม “กจิการร่วมคา้” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถ 
นำผลงานก่อสร้างของผ้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมต้าท่ีเข้าประกวดราคา 
หรือสอบราคาไค้ ทัง้นี ้ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ 
รว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไค ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงานงานกอ่สรา้งของ 
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน้ีงมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาหรือสอบ 
ราคาไค้

(๒) กรณทีีก่จิการร่วมค้าไมไ่ค้จดทะเบยีนเปน็นติิบคุคลใหม ่ นติิบคุคลแต่ละนติิบคุคล 
ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบ 
ราคา เวนแตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไคม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษร
กำหนดใหผู้้เข้าร่วมคา้ รายใดรายหนีง้เปน็ผู้ร้บผิดขอบหลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหนว่ยงานของ 
รัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มกบัการยืน่ขอ้เสนอ กจิการรว่มคา้นัน้ สามารถใชผ้ลงาน 
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่นข้อเสนอในการประกวด 
ราคาหรือสอบราคาไค้

(๓) สำหรบัแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการ 
ร่วมคา้ใหใ้ชบ้งัคบัถึงการดดัเลือกคณุสมบตัขิองผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการร่วมคา้ในการซือ้หรือจ้าง 
เข่าหรืองานบริการหรืองานจ้างท่ีปรกษาหรืองานจางออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม 

ท้ังนี"้กจิการร่วมค้าทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม่” หมายความว่ากจิการร่วมคา้ทีจ่ด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาqรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์

๓.๑๒ ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซ ือ้จดัจา้งดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์
(Electronic G overnm ent Procurem ent ะ e-GP) กรมบัญชีกลาง

.ประธานกรรมการ............................. กรรมการ...............................กรรมการ
(นายทวีดักด๋ึ นาประจักษ์) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)
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๓.๑๓ ผู้เสนอราคาตอ้งผ่านการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการจ้างของ กรมทาง 
หลวง โดยเปน็ผูไ้ดร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูรั้บเหมา งานบำรงุทางประเภทที ่ ๑๔ งานปา้ยจราจร 
และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๔. วงเงนิในการจดัจา้ง
ภายในวงเงิน (ราคากลาง) ©,๓๗๑,๔๗๓.0๐ บาท
(เงินหนึง่ลา้นสามแสนเจ็ดหมืน่หนึง่พนัหา้ร้อยเจด็สบิสามบาทถว้น)

๕. ระยะเวลาดำเนนิการและสง่มอบงาน
ดำเนนิการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

๖. หลกัประกนัการเสนอราคา
เปน็เงิน - บาท

๗. แบบรปูรายการ หรอืคณุลกัษณะเฉพาะ
จา้งกอ่สรา้งจา้งเหมาผลติและตดิตัง้ปา้ยจราจร บนทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน 

ถนนวงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน ี ตอน ๔ ระหวา่ง กม.๑ 0 + 0 0 0  -  กม.๑๔+๗๔© (เปน็ 
ชว่งๆ ) ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (ปรมิาณงาน ๑๔๔.๑๔ ตร.ม.)

๘. งานตามรา่งรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะจดัหา นี้
๘.๑ ไต้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..........-.............  แล้ว
๘.๒ ยังไม่ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..........๒๔๖๒........
อน่ึง การจัดซือ้หรือจัดจ้างคร้ังนีจ้ะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอืไต้ 

ต,อเมือ่พระราขบญัญต้งบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ มีผลใช้บังคับ และ 
ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณทีไ่มได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพือ่การจัดซือ้หรือการจัดจ้างใน 
คร้ังดังกล่าว หนว่ยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซือ้หรือการจัดจ้างได้

๙. กรมทางหลวงขอสงวนสทิธึใ๋นการพจิารณาขยายอายสุญัญาตามแนวทางการพจิารณา 
ขยายอายสุญัญาหรอื การงดหรอืลดคา่ปรบังานจา้งเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๔๖๑)

1 iy......... ประธานกรรมการ ..............................กรรมการ ...............................กรรมการ
(นายทวีคักด้ิ นาประจักษ์) (นางนวลฤดี ลาภเดโซ) (นางวิจิตร ศรีคำ)



©๐. สถานทีต่ดิตอ่เพีอ่ขอทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ และสง่ขอ้เสนอแบะ วจิารณ  ์ และแสดงความ 
คิดเห็น

สามารถสง่ข้อคิดเหน็ หรือข้อเสนอแนะ วจิารณ ์ เกีย่วกบัรายละเอยีดคณุลกัษณะของ 
พสัดทุ ีจ่ะจดัหานี ้ไดท้ ีแ่ขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑ ถนนแจง้สนทิ อำเภอเมอืง จงัหวดั 
อบุลราชธาน ี E-mail ะ dohoeii®๑ @ doh.go.th ทางเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ 
w ww .gprocurem ent.go.th

สาธารณชนท่ีด้องการเสนอแนะ วจิารณ ์หรือมีความเห็น ตอ้งเปดิเผยซือ่ และท่ีอยู่ของ 
ผู้ไห้ข้อเสนอแนะ วจิารณ ์หรือมีความเห็นด้วย

๑๑. หมายเหต.ุ-
- คา่ปรับร้อยละ...ฉ,๒#...ชองค่าจ้างตามลัญญาต่อวัน
- ค่าแบบกอ่สร้างรวมเอกสารประกวดราคาชดุละ....๒.!?.<?,-บาท
- กำหนดยืนราคา.....๒ฟ.๐.....วัน นับแต่วันเสนอราคา

ลงซ่ือ .........£ ................................. ประธานคณะกรรมการๆ
( นายทวีกักด้ิ นาประจักษ ์ ) รอ.ฃท.(ป.) อุบลราชธานีท่ี ๑

ลงซ่ือ .............................................  กรรมการฯ
( นางนวลฤดี ลาภเดโซ ) รอ.ฃท.(บ.) อุบลราชธานีท่ี ๑

, ร^ลงขอ .............................................  กรรมการฯ
( นางวิจิตร ศรีดำ ) หพ.ฃท.อุบลราชธานีท่ี ๑

เรยีน คณะกรรมการฯ
- อบุม้ตร่างฯ ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายเอกพงศ เศรษฐมานพ)
รักษาราชการแทน ผอ.ขท.อุบลราชธานีท่ี ๑ ^

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


ประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ง ป ระกวดราคาจา้งกอ่ส รา้งจา้งเห มาผลติและตดิต ัง้ป า้ยจราจร บน ทางห ลวงห มายเลข ๒๓๑ ตอน ถนน 

วงแหวนรอบเมอืงอบุลราชธาน  ี ตอน ๔ ระหวา่ง กม .๑ ๐ + 0 0 ๐  - กม.๑๕:+๗๔๐ (เปน็ร}วงๆ ) ปรมิาณ งาน  ๑ แหง่ 
(ป รมิาณ งาน  ๑๔๕.๑๔ ดร.ม .) ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส  ์ (e -b id d in g )

คค ๐ ๖ ๐ ๔ ๐ /ม.๒ / / ๖๔๖๖

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บน 
ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑ ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี ตอน ๔ ระหว่าง กม.๑๐+๐๐๐ - กม.๑๔+๘๔๐ 
(เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๑๔๔.๑๔ ตร.ม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินตั้งสัน ๑,๓๗๑,๕๗๓.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ด 
หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเจ็ดลิบสามบาทล้วน)

ผู้ย่ืบข้อเสนอจะต้องมืคุณสม'บต ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม1เป็นบุคคลนึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ้ตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมน่ตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญข้กลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลนึ่งถูกระบุนึ่อไว้ในบัญนึ่รายนึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนนึ่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญช่กลาง นึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลตั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาข้พรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม'เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธหรือความคุ้มกัน นึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 
เสนอได้มีคำสงให้สละเอกลิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.................. -........................ ไว้กับกรมบัญข่
กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญนึ่กลาง)

๑๑. ผู้ย่ืน'1ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาบที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า.................... -............................... บาท (........................... -.......................... ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ



ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบ•ชอง “กิจการร่วมค้า’' ต้องมีคุณสมบิต ดังนี้
(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งมคีณุสม'บตคิรบถว้น 

ตามเงือ่นไฃท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรอืสอบราคา และยืน่ขอ้เสนอใหย้ืน่ขอ้เสนอในนาม "กจิการรว่มคา้” 
สว่นคณุสมบติตา้นผลงานกอ่สรา้ง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเปน็ผล 
งานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ท ีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไค ้ทัง้น ี ้ผลงานงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใช ้
แสดงเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ท ีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงาน 
งาบกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนีง้มาใขแ้สดงเปน็ผลงาบกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ท ีเ่ขา้ประกวดราคาหรอื 
สอบราคาไต้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบดครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดราย 
หนี้งเป็นผู้รับฝิดขอบหลักใบการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงาบของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาทร้อมกับการยื่นข้อ 
เสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ 
ย่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าให้ไข้บังคับถึง 
การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เข่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ 
ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent ะ e  - GP) ของกรมบัญข่กลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้างของกรมทางหลวง 
โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ร้บเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๑๕ งานป็ายจราจร และไม่ขาดคุณสมบิต 
ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

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

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที.่....................... ถึงวันท่ี
........................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ไต้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวับเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ ww w.cloh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรคัพทหมายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711@ doh.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชํกลางกำหนดภายในวันที่
........................โดยกรมทางหลวงจะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ w w w .doh.go.th และ
w w w .gprocurem ent.go.th ในวันท ี่........................

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้ 
- ไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.................................. แล้ว

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


- ยังไมได้รับจัดสรรพพบ'ประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.......๖๕๖๒.............
อน่ีง การจัดนี้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระ 

ราชบัญญ้ตงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณราย 
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไมได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดที่,อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 
หน่วยงานชองรัฐสามารทยกเลิกการจัดที่อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงท่ีอ) เอกพงศ์ เศรษฐมานพ
(นายเอกพงศ์ เฅรษฐมานพ)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่
๑

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

(นายเอกพงศ์ เศรษฐมานพ)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ I  

ปฏิป็ตราซการแทน อธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๖) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ที่เอเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
w w w .doh.go.th ดังนี้

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๕) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง\Jรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๖) คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 

(๘) ข้อกำหนดพิเศษ

http://www.doh.go.th


(๘) STANDARD DRAWING

- แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงดห1อลดค่าปรับงานจ้างเหมา•ของกรมทางหลวง (สิงหาคม
๒<£๖๑)



รายละเอยีดของงานแบบทา้ยประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์
เลขที คค 06050/ม .2/. J...............ลงวันที..........................................

จ้างกอ่สรา้งจา้งเหมางานผลติและตดิตัง้ปา้ยจราจร บนทางหลวงหมายเลข 231 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราขธานี ตอน 4 ระหว่าง กม.10+000 - กม.!5+740 (เปีนช่วงๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 
(ปรมิาณงาน 145.14 ตร.ม.)

1. รายละเอยีดของงาน

ลำดับที รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาบ 
(Estim ated) รายละเอยีดและขอ้กำหนด

1 ปา้ยจราจรแขวนสงู (O verhead Sign) ใข้แผน่อลูมเืนยีมอัลลอยด์หนา 3.0 มม. SQ.M. 145.140 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใซ้ในการก่อสร้างเป็นไปตามแบบ 
มาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY 
DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 REVISION) นบบัแก้ไข 8 ม.ีค. 
2561 และหรือที่กำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

(มเีฟรม) และพืน้, ตัวอกัษร, เส้นขอบ หรือเคร่ิองหมายสติา่งๆ สะท้อนแสง
ซนีด MICROPRISMATIC (ชนิดที 9)

2. ภายใบระหว่าง กม.ทีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมืลิทธ้ิทีจะกำหนดให้ท้าการ จา้งกอ่สรา้งจา้งเหมางานผลติและตดิตัง้ปา้ยจราจร ในตอบใด กว้างเทา่ใด หริอเว้นตอบใด ตามความจำเปน็และ 
เพิม่ตอบ ตอนต้นหรีอตอนปลาย ภายใบระยะไมเ่กนิต้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือ'โห้โต้ ปริมาณงานตามกำหนดใว้ใบประกาศนี้

3. ภายใบกำหนด 7 วับ นับถัดจากวับลงนามในสัญญา ผูร้บัจ้างจะตอ้งเสนอแผนงานระยะเวลาทจีะดำเนนิงาบ crim e Schedule) ให้เป็นทีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการท้างานและ 
กำหนดเวลาทจีะต้องใข้ในการทา้งานหลักต่าง  ๆให้แล้วเสร็จ โดยเสนอใหผู้ว่้าจ้างพจิารณากอ่นเร่ิมลงมอืกอ่สร้าง และให้ถือแผนการท้างาบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

ล้ามืไต้เสนอแผนงาน หริอใมส่ามารถทา้งาบใหแ้ล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรอิจะแลว้เสรจ็สา่ขา้เกนิกว่ากำหนดเวลา หริอผู้รับจ้างท้าผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเปน็ผู้ลม้ละลาย หรือเพกิเฉย 
ไมป่ฏบิตัติามดำสัง่ของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษทัทปีริกษาช่ีงได้รับมอบอำนาจจากผูว่้าจ้าง ผูว่้าจ้างมืลิทธ้ีทจีะบอกเลิกสัญญาบีไ๋ด้ และมืลทิธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน 
ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย



หน้าที่ 2

การทีผู่ว่้าจ้างไมใ่ช้สทิธเิลกิสญัญาดังกล่าวขา้งต้นบัน้ไมเ่ปน็เหตใุหผู้รั้บจ้างพน้จากความผิดตามสญัญา
4. เพือ่เปน็การใหข้า่วสารเกีย่วกบังานกอ่สร้างของทางราชการแกป่ระขาขน ผูร้บัจ้างจะตอ้งตดิตัง้ปา็ยแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบัการกอ่สรา้ง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างนอ้ย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 

และจุดสนิสดุของโครงการกอ่สร้างทัง้นีเ้พือ่ใหเ้ปน็ไปตามแนวหางปฏบต้ใิบการตดิตัง้แผน่ฟา้ยแสดงรายละเอยีดเกีย่วกบังานกอ่สร้างของทางราขการตามมตคิณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551
แจ้งตามหนงัสือสำนกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที ่นร.0505/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยใหร้ะบรุายละเอยีดในประกาศ ดังนี้

4.1 ข่ือหนว่ยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหนว่ยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประ๓ ทชนิดของสิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานกอ่สร้าง
4.4 ข่ือ ทีอ่ยู่ ผูรั้บจ้างหรือหนว่ยงานทีก่่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริม่ตน้ และระยะเวลาสนิสดุจองงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินคา่กอ่สร้าง
4.7 ขือ่เจ้าหนา้ทีข่องหนว่ยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ขือ่เจ้าเหนา้ทีข่องบริษทัวศวกรทีป่รืกบาผูค้วบคมุงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลงักอ่สร้างดว้ยเงินภาษอัากรของประขาขน

5. ในการกอ่สร้างใหป้ฎบิต้ติามรายละเอยีดและขอ้กำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเลม่ที ่ 2
6. ผูร้บัจ้างมหีนา้ทีจั่ดหา ตติตัง้เคร่ืองหมายควบคมุการจราจรใบงานกอ่สร้าง ตามแบบเลขที ่ RS - 102 ■ โร - RS 104 TS เพือ่ความสะดวกและปลอดภยัในการควบคมุงาบ 

จบกว่างานจะแลว้เสร็จสมบรูณต์ามสญัญา /
? 7  ผ ูรั้บจ้างตอ้งจัดหาเคร่ืองมอีหคลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาบ■■ร OIL) งานควบคุมผิรy m tอสพิลต์คอนกรีต ตามทัญ้ชเีคร่ืองมอีทดลองดา้นวิเคราะหแ์ละวิจัยท ี่ 1 แถะท ี่ 2 ' 

และจดัหาเคร่ืองมอีสำรวจ (ตามบญัชเีคร่ืองมีอสำรวจที ่ 3) หรือดีคว า่- เพือ่ใชใ้นการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบรูณต์ามสัญญ'̂  y  
8. โบระหว่างการดำเนนิงาบกอ่สร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดใหก้ารจราจรผ่านได้โดยสะดวกและปลอดภยั โดยอยู่ใบดุลยพนิจิของบายช่างโครงการ และได้ติดตัง้ปา๋ย เครือ่งหมาย ตลอดจบจัดให้มี 

คบใหส้ญัญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานจองกรมทางหลวง และของสำนกังานคณะกรรมการฟอ้งกับอุบติ้ภยัแหง่ขาติ ประกาศเจ้าพนกังานจราจรที ่ 1/2547 
เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกฟก้ หรือวางสิงของเกะกะไว้ใบทางสาธารณะ ผูรั้บจ้างจะตอ้งรับผดิชอบความเสยิหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบ้ติตามใหถู้กต้องตามเง่ือนไขในข้อนี้


