
ร่าง,ขอบเขต'ของงานหรือรายล«1อียดคุณลักษณะพพาะของพัสดุทรีอแ‘บมรูนิร'1ยศ'1รงานก,อสราง 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

โครงการยกระดับความปลอดภัยบรีเวณทางแยศขนาด1หญ่ นิระจำปี '£><£๖๓ โครงการยกระดับศวามนิสอดศย 
บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวง,ศางงงสวงศร^ะ เศ ^ ' ๒ นน^ทางท'ลวงท'มายเลข ๒๔ 
ตอน แยกการซ่าง-นากระแขง ระหว่าง กม.๓๖๔+๐๒๐-กม.๓๖๔+๔๙๘ (แยกนากระแขง) นิรมาพงาน ® แทง 

เวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเงินงบนิระมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ นาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจางดวยวิ5 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เน่ืองจากบริเวณ1ทางแยก'น้ีเป็นทางแยก1ขนาด11หญ่ ใน,ทาง'หลวงส'ายหลัก:มีนิริ:มาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ 
ผ่านเข้าส่แยกจำนวนมาก ทำให้เกิดความเสียหาย การเดินทางไม่สะดวกปลอดภัย เพอเป็นการแก้ไขป้ญหา 
จงดาเนินการปรับปรุงบริเวณทางแยกเป็นผิวคอนกรีต เพื่อป้องกันความเสียหายของผิวทาง ทำให้ผูใข้เส้นทางได้ 

สะดวกปลอดภัย เป็นการยืดอายุการใข้งานของทางหลวง

๒. วัตถประสงค์
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จ้างเหมาโครงการยกระดับ 

ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒<£๖๓ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยก 
ขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒ บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการ 
ซ่าง-นากระแซง ระหว่าง กม.๓๖๔+๐๒๐-กม่.๓๖๔+๔๙๘ (แยกนากระแขง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยจะ 

ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วศราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระ เนียนที่รัฐมนตรีว่วการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไวในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของทน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลบันด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาขีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยฃน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ 

(อุบลราขธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธี้และความคุ้มกันเ1
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๓. ๑0 เป ็นผ ู้ประกอบการท ี่ข ึ้นทะเบ ียนงานก ่อสร้างสาขา................... ■......... -J.........I  ไว ดับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประทาศกำหนดH งานก่อสร้างสาขาน้ันต้องข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกันงานที่'ประกาด'ร่าทาจ้างก่อสร ้]งไนวง^ น^ม1

น้อยกว,า"....” .1..................................... นาท (..................... -.......................... ) และเป็นผลงานที่ฟ้นคู่ทัญญ'1

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบด

ครบถ้วนตามเงื่อนไขทีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยนขอเสน0ใหยนข£แสน®ในนาน กจการรวมคา 

ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคาดังกล่าวสามารลนาผสงานก่®^ง'วงข®งดูเขด^ดนดดนดไ^'’เ^ดงเปน 

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได ทังบ ผลงานก่อสรางของผู้เขาร่วมคามาใขแสดง'’ปบผท'ร่าน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมต้าที่เข้าประกวดราคาไต้ “ หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

รายหนึ่งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราดาไต้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ทเข้าร่วม 

ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน'■อกสารป'ร่ะกวดราดา เว้นแต่ ในกรณีทกิจการร่วม 

ค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า'5ายใดรวยหนึ่งเป็นดู้ร้น^ดฃอบหทัด 
ในการเข้ายื่นข้อเสนอก'บหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้า 

น้ัน สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้รเสนอไนการ

ประกวดราคาไค้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ 

บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งาบก่อสร้างขึ้นพเศษหรองานก่อสร้างทางชัน ๑ -  ๒ กับกรมทางหลวง 

และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา
ผู้ยื่นข้อเสนอทีเป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างชั้นพิเศษหรืองานก่อสร้างทาง 

ช้ัน ๑ -  ๒ ซี่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒{ร:๖๑ จะไค้รับการคงลิทธิ้เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่ 

อยู่ในบัญชีรายซื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไขต์ 
vwwv.gprocurement.go.th

๑.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 
เคล่ือนท่ี (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิต 
แอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าว 
ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใข้ หรือเพิกถอน

[ะธาน ........ {1...กรรมการ ..........................................กรรมการ พ
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หรือ ผู้ย่ืน'ข้อเสนอที'ขอใช้ผลิตภัณฑ์'จาก'โรงงานผสมแอส'พิลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสเคงห'ลัเาฐานดัง'น้ี 

(ก) เอกสารยินยอม'1ห้ใช้ผลิตภัณฑ์'จากผู้Iด้รั'บอนุญาตใ.ห้'ป'ระกอบกิจการโ'รงงานผสมแอสพิลต 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑•๑๔
(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แนน ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสวุหกรรมข®งผู้!■ห 

ความยินยอมให้ใช้ผลิตกัณฑ์จากโรงงานผสมแ0สท้สต์ค®นควีด หวี® สำเนาหนังสือรันรองการตังหน่วยงามผกิต 
แอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าว 

ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 

ผสมแอสพิลต์คอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ร>๐° กิโลเมตร ตามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ร).®>๔

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกให้เบ็เนคู่สัญญากันกรมทางหสวง จะต้องใช้ผลิตกัณทแอสพิสต์ 
ผสมยางพารา ที่มํ่วัตถุดิบจากนี้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ขื้อนํ้ายางทาราสดจวกพม 

สหกรณ์ฯ โดย
(๓.๑๖.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการ 

ส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย
(๓.๑๖.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์'‘'เ ตามข้อ (๓.๑๖.๑) ที่ระบุ 

ปริมาณน้ํายางสดและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา
(๓.๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ (๓.๑๖.๒) ท่ี 

ระบุปริมาณน้ํายางข้นและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสพิลต์ผสมยางพารา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน )
๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินท้ังส้ิน ๒๔,๙๙๙,๙๖๒.๐๐ บาท

( ยี่สิบส์ล้านเก้าแสนเก้าหมีนเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน )

๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน....๏.<*0.....วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( หน่ึงล้านสองแสนห้าหมีนบาทถ้วน )

๘. หลักเกณฑ์และสิทธีในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ 

หลักเกณฑ์ ราคา
๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการ 
ยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี ๒ บน 

<.  ̂ ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการข่าง-นากระแซง ระหว่าง กม.๓๖๔>๐๒๐ไกม.๓๖๔+๔๙๘ (แยกนากระ
c แซง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรรวันกรมทางหลวง

เระธาน .กรรมการ .กรรมการ
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๑0. ค่าปรับ
ค่ๅปรับตามสัญญาจ้างแนบ'ท้ายเอกสาร,ปร:ะกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเปนหนังสือจะ 

กำหนด ดังนี้
๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอ^ ญาตจากกรม จะ

กำหนดค่าปรับสำ'หรบการฝ่า?!นดังกล่าวเป็น1จำนวนร้อย'ละ.....ฟท.... ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น
๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่จสร้วง นอกเหนอจากขอ ๑๐.๑ จะกาหนดดาป,ริบเปนวายวน

เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ .0[1๒.<£.... ของราคาค่างาน

๑๑. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสคุที่จะจัดท'1 น ี้

๑๑.๑ □  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ด......... ๒(ะ๖๓...........  แล้ว

๑๑.๒ 0  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ด.......๒(ะ๖๓.......

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเปนหนังล้อได้ด่อ1'นือ 

พระราขบัณญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ด. ๖<£๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดดรรเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ด. ๒<£๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดนี้อหร้อการจัดจ้างในดร้งด้งก^ าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้ 
๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ท่ีนำมาใช้ใบการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒<£<£๑
๑๒.๓ คู่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ด. ๒<£๖®
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 
๑๒.๕ STANDARD DRAWING(revision ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
๑๒.๗ คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ
๑๒.๑๑ แบบแปลน
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑๒.๑๓ เง่ือนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญขีรายการก่อสร้างและเง่ือนไขในการปฏิบัติงาน

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพื่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วจารณ์ และแสดงความคดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบรายการก่อสร้างได้ท่ี สถานท่ีติดต่อ สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ ถนนเกษมสุข 
อำเภอวารินขำราบ จังหวัดอุบลราชธานี หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์ 
หมายเลข ๐๔๕-๓๒๑๔๘๔ ต่อ ๑๒๐ โทรสารหมายเลข ๐๔๕-๓๒๑๐๗๙ หรือทาง E-mail Address ะ
dohorf ๐๗ @doh.go.th

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีด(ผยซื้อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ธาน กรรมการ .กรรมการ

1

*

http://www.doh.go.th


๑๔. หมายเหตุ.-

- กำหนดยืนราคา....15๗0. .ว้น.นันแต่วัน-.นอร.!คา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

(นายภูวนาถ นา?!ราชา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงซื่อ)................ ^ .:โ........................กรรมการๆ
(นางสาวนภาพร โชติพันธ์) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน คณะกรรมการๆ
อนุมัติร่างๆ ตามเสนอ 
ดำเนินการตามระเบียบต่อไป
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เลขที คค ๐๖๑๒(ะ/พ.๑ / e /  /  ๒๕๖๓

ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานึ)

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๓ 

โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง 

ศรีสะเกษที่ ๒ บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน แยกการช่าง-นากระแซง ระหว่าง กม.๓๖๔+0๒0- 

กม.๓๖๔+๔๙๘ (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 

ก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๔๖๓ โครงการยกระดับความ 

ปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี ๒ บนทางหลวงหมายเลข 

๒๔ ตอน แยกการซ่าง-นากระแซง ระหว่าง กม.๓๖๔+๐๒๐-กม.๓๖๔+๔๙๘ (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเปีนเงินท้ังส้ิน 

๒๔,๙๙๙,๙๖๒.๐๐ บาท (ยี่สิบสีล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสองบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ีงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ไนระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอื่นท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวงโดย

สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน 

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๙. ไม่เป็นผู้!ด้รับเอกสิทธิ้'หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. เป็นผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา
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(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรม

บัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า .........-.........บาท (........... -............) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานเอกซนท่ีกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี)เช่ือถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 

คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ไนเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไค้มีข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 

เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอไค้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ'ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองค้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งาบก่อสร้างช้ันพิเศษหรืองานก่อสร้างทางช้ัน ๑ - ๒ กับกรมทางหลวง และ 

ไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างช้ันพิเศษ หรืองาน 

ก่อสร้างทางช้ัน ๑ - ๒ ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะไต้รับการคงลิทธ๋ึเติมโดยจะต้องเป็นผู้ท่ี 

อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏใน 

เว็บไขต์พพพ.§procurement.§o.th

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต่คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 

เคล่ือนท่ี (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาบ 

(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมด 

อายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีฃอใข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ไต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขอังผู้ให้
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ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิต 

แอสพิลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้อง 

ไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔. ผู้ย่ืนช้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 

ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตสืงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑00 กิโลเมตร ตามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑(ะ

๑๖. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเสือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสพิลต์ 

ผสมยางพารา ท่ีมีวัตถุดิบจากนายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราท่ีซ้ือน้ํายางพาราสดจากซุมบุมลห 

กรณ์ฯ โดย

(๑๖.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ 

ยางพาราภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๑๖.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ (๑๖.๑) ที่ระบุปริมาณนี้ายางสด 

และวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ (๑๖.๒) ที่ระบุปริมาณนํ้า 

ยางข้นและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ใบวันท่ี 

.................... ระหว่างเวลา ......................น. ถึง ......................น.

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,000.00 บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่.....................ถึงวันท่ี

.................... โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ wvwv.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๓๒๑๔๘๔ ในวันและเวลาราซการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

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

กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี.................... โดยกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที, ๙ (อุบลราขธานี)จะ

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

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้ 

- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว ฟวยงานของ 

รัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้
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ผู้อำนวยการสำนักงา'นทางหลวงท่ี ๙ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเลนอราคา (เอกสารส่วนที ๑ และเอกสารส่วนที ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารแนบท้ายเอกสา'รประกวดราค'' ท้อ 1.16

■> รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขท่ี คค 06125/w .l/e/ / 2563 ลงวับท่ี

โครงการยกระดับความปลอดภัย'บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2563 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่

สายหางใบความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกบท่ี 2

บนหางหลวงหมายเลข 24 ตอน แยกการช่าง-นากระแซง ระหว่าง กม.364+020-กม.364+498 (แยกนากระแซง) ปริมาณงาน 1 แห่ง

1. รายละเอียดของงาบ ดังน้ี

ลำดับ

ท ี่

รายการ หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาน 

(Estimated)

หมายเหตุ

1 MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE 5 CM. THICK SQ.M. 4,523.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ีใข้ในการก่อสร้างเปีนใน่ทาป 

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING 

FOR HIGHWAY DESING AND CONSTRUCTION 

2015 REVISION) ฉบับแก้lข 8 มี.ค. 2561 และหรือ 

ท่ีกำหนดไว้ใบแบบก่อสร้าง

2 REMOVAL OF EXISTING CONCRETE CURB AND GUTTER CU.M. 192.00

3 CLEARING AND GRUBBING SQ.M. 1,085.00

4 EARTH EXCAVATION CU.M. 700.00

5 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION CU.M. 100.00

6 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) CU.M. 100.00

7 EARTH EMBANKMENT CU.M. 1,095.00

8 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND CU.M. 800.00

9 SELECTED MATERIAL A CU.M. 180.00

10 SOIL AGGREGATE SUBBASE CU.M. 180.00

11 SOIL CEMENT BASE CU.M. 608.00

12 PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEEP (พ้ืนทางดินซีเมนต์) SQ.M. 2,400.00

13 PRIME COAT SQ.M. 5,102.00

14 TACK COAT SQ.M. 18,616.00

15

16

ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE TON 40.00

ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) SQ.M. 4,485.00

17

18

ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 3 CM. THICK (ON TACK COAT) SQ.M. 16,531.00

PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) SQ.M. 2,085.00
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19 JOINT REINFORCED CONRETE PAVEMENT (JRCP) 25 CM. THICK SQ.M. 16,531.00

20 EXPANSION JOINT M. 36.00

21 CONTRACTION JOINT M. 1,360.00

22 LONGITUDINAL JOINT M. 3,640.00

23 DUMMY JOINT M. 1,562.00

24 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.40 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 36.00

25 MEDIAN DROP INLET TYPE A ะ FOR RAISED MEDIAN EACH. 4.00

26 REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C.PIPE CULVERT (END WALL TYPE) CU.M. 1.20

27 R.C. U-DITCH TYPE D M. 200.00

28 CONCRETE CURB AND GUTTER 0.50 M. WIDTH M. 1,978.00

29 CONCRETE SLAB 5 CM. THICK (WIRE MESH) RED COLOUR (ตัดลายจบาด 40x40 CM.) WITH 

5 CM. SAND BEDDING

SQ.M. 260.00

30 BLOCK SODDING SQ.M. 1,600.00

31 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK COLOUR LABEL TYPE 3 OR 4 (‘โม่มีเฟรม) SQ.M. 3.00

32 R.c. SIGN POST SIZE 0.12 X0.12 M. M. 12.00

33 9.00 M. (MOUNTING) HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS 

WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS 1 CUT-OFF

EACH. 2.00

34 IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC ROAD SIGNALS AT STA.364+295 (3-PHASE) L.S. 1.00

35 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) SQ.M. 280.00

36 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) SQ.M. 400.00

37 UNI - DIRECTIONAL ROAD STUD EACH. 62.00

38 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION L.S. 1.00

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธ้ีท่ีจะกำหนดให้ทำการ โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี 2563 งานโครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใทญ่ 

ในตอนใดกว้างเท่าใด หรีอเว้นตอบใด ตามความจำเป็นและเท่ีมตอน ตอนด้นหรีอตอนปลาย ภายในระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือให้โต้ปริมาณงานตามท่ีได้กำหนดไว้ในประกา?!/สญญา•นี



3. ภายในกำหนด 7 วัน นับทัดจากวันลงนามใบสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Scheduale) ให้เป็นทีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขันตอนของการทำงานและกำหนต 

เวลาท่ีจะต้องใข้ในการทำงานหลักต่าง  ๆ ให้แล้วเสร็จโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร่ิมลงมีอก่อสร้าง และให้ถึอแผนการทำงานน้ีเป็นส่วนหน้ีงของสัญญา

ล้ามิได้เสนอแผนงานหร็อใม่สามารถทำงานให้แล้วเลร็จตามกำหนดเวลา หริอจะแล้วเสร็จส่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หร็อผู้ว่าจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนิง หรีอตกเป็นผู้ล้มละลาย หร็อเพิกเฉยไม่ปฏิบต 

ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษาซ่ึงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธท่ีจะบอกเลิกสัญญานิใต้ และมืสิทธจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รันจ้างง่ืห้กุล่างง่ื1นิ'ดดวย 

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใข้ลิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผุ้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

4. เพ่ีอเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราขการแก่ประขาขน ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือ จุดเริมด้นและจุดสินกุด 

ของโครงการก่อสร้าง ต้ังน้ีเพ่ีอให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติใบการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อลร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือวันที 22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังสีอ 

สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีท่ี นร.050ร/ว.27 ลงวับท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี.-

4.1 ซ่ึอหน่วยงาบเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตราเคร่ืองหมายของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4.2 ประเภทขนิดของส่ิงก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

4.4 ซ่ึอ ท่ีอยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ระยะเวลาการก่อสร้าง

4.5 ระยะเวลาเร่ิมต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงาน หรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ซ่ึอเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาบผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ซ่ึอเจ้าหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษา ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาขบ

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมืหน้าท่ีจัดหา ติดต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพี่อความสะดวกและปลอดภัยใบการควบคุมงาน จนกว่างาบจะแลวเ•สรจลมบูรก!ตามลญญา

7. ผู้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดรอง—สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสพิถตคอนกรด—ตามบญซเครองมอทดลองดานว!คราะหและาจยท 1 และท 2 

และจัดหาเคร่ืองมือสำรวจ (ดามบัญขีเคร่ืองมือสำรวจท่ี 3 ) หรือดึกว่า เพ่ีอไข้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

8. ในระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านใต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของนายข่างโครงการและใต้ติดดัง'ป้าย เครืองหมายตลอดจนจัดให้มืคนไหสัญญาก!จราจร 

และมีโคมไฟแดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติเหตุแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที 1/2547 

หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9
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