
ร่าง'ขอบI1ฃตฃองงานหรือรายละเอียดค,ณลักษพ1ะเฉพาะของพัสดุหรอแบบ รูปรายการงาบภลสรา'3 
งาบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

กิจกรรมยกระดับมาตรฐาบและเพื่มประสิทธิภาพท™'เลวง ประจำปีงบประมาณ '£>£๖๓ โครงการพัฒนาทาง

หลว่งเพอเพมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางใบความควบคุมของแขวงทางทลวงศ^สะ๓ ใะพ ี่ ๒ 
ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ ระหว่าง กม.๑+๒๐๐-กม■๓+๒๕๐ ปริมาณงาน 
๑ แห่ง เวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างตัวย 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยทางหลวงช่วงนี้ เป็นช่วงสำคัญต่อเนื่องจากชุมขนเมืองกับทวลักบั เป็นย่านชุมชนหนาแน่น 
มีสถานศึกษาสถานที่ราฃการสองข้างทาง ผิวจราจรชำรุดเสียหาย ระบบระบายนํ้าไม่เพียงพอ ทำให้ผู้ใข้เส้นทาง 

ไม่ได้รับความสะดวกและปลอดภัยมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติ1-หต, เพื่อเป็นการแก้ใขปีญหา ป็องกันอุบตเหตุความ 
สญเสียต่างๆ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทาง ผู้อาศัยในชุมชน จึงเหนควรทำการปรับปรุงทางหลวงบริเวณน

๒. วัตคุประสงค์
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จ้างเหมากิจกรรมยกระดับ 

มาตรฐานและเพื่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพอเพีม 
ประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงคริสะเก1ษท่ี >£> ทางหลวงหมายเลข 
๒๐๘๕ ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ ระหว่าง กม.๑+๒๐๐-กม.๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยจะดำเนินการ 

หาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปน้ี
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่ากาว 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุฃ่ือไวิในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศชองกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนทีเ่ข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ 

(อุบลราชธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ 
แช่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 
ข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ้ีและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

ก รรม ก าร



y-s ,-v  1 ฯ เฯ  1 r»l 1 I J J .  f 1 p I I I

กรมบัญ!
ผู้ประกอ'

ท็นเ RrikiKrm-im'lรที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขาท''I imikKf)?! หการที่1ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา

น้อยกว่า....................-.....
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

บาท (................... -......................... ) และเบ็เนผลงานทเป็นคู่สัญญา.) และเป็นผลงานทเป็นคู่สัญญา

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสม'บีตั ดังบี

รายหน่ึงมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเต้าบีระกวดราคาเ'■ค้
(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคส ทเขารวม 

ค้า'ทุกรายจะต้องมคุณสม'บติดรบถ้วนตามเง่ือน'โขท่ีกำหนด'1ว้ในเอก'สาร'ป,ระกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีท่ีกิจการร่วม 

ค้ามีข้อํตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายสักบณีอักบรกำหนดให้ข้ึเค้าร่ามค้ารายใดรายหที่งเ^ น^ บฝิดซอบหสัก1/ 
ในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่ายงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดงกลาวมาบรอมลบส,"'ร^บ^ส^บ® กจการรวมคา
นัน สามารถไข้ผลงานก่อสร้างของผูรามคาหลกรายเดยาเปบผสงาบส®สรร'^®^ส^สรรร^บ^บ^บ^^สบ®*',บสสร 

ประกวดราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กจการรวมคาหจคหะเบยนเปนนค 

บุคคลต่อกรมพัฒนาqรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขึ้อจัดจ้างกาครัฐค้ายอิเลกทรอบีกส (Electronic 
Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของกรมบางหสาง ^ดย 
เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างสันทัเศษหรืองานก่อสร้างหางสับ ® - 'ร กับกรมทางหลวง 
และไม'ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้เค้รับการจดทะเบียนไว้กบกรมทางหลางใบงาบก่อสร้างขั้บบิเศบบรืองานก ่อส^งบาง 
ข้ัน ๑ -  ๒ ซ่ึงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๑ จะไต้รับการคงสิทธิเดิมโดยจะตองเปนผู้ท 

อยู่ในบัญชีรายซ่ือผู้ย่ืนคาขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างใว้กับกรมบัญขีสสางตามที่บีรรสร^บ1ร็บี'’ซกํ
www.§procurement.go.th

๓.๑๔ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 
เคล่ือนท่ี (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอบุญาตประกอบกิจการโรงงาน 
(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตังหน่วยงานผลิต 
แอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทังบีเอกสารดังกล่าว 
ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใข้ หรือเพิกถ?



หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงง™ผสมแอสฟิลค์ค0นกรีต0น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้ ^
(ก) เอกสารยินยอมใหๆ,ข้ผลิตภัณฑ์จากผู้เต้รับอนุญาตให้ประกอนกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบ,ท้ายเอกสาร'ประกวด'ราด'าอิเล็ก'หรอ'นิกส์ ต้อ ๑•๑๔
(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบน ร-ง•๔) จากกรม'โรง'งานอุตสาหกรรม'ฃองผู้โห้ 

ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้สด์ดอนกรีต หรื0 สำเนา^หนังสือรันรอง5การด้ังหม่'วยงาา1[ผสิต 
แอสฟ้ลตคอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าว 

ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกลังพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 

ผสมแอสพิลต์คอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องโม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแนน 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ต้อ ๑•๑๔

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เนินคู่สัญญากันกรมทางหลวง จะต้องโต้ผลิตกัณ6ส์แอสฟ้ลส์ 
ผสมยางพารา ท่ีม'วตลุดิบจากนายางพารา'ต้น'จากผู้'ประกอ'นการ!แปรรูป1ย'าง'ท'ารา'ท้ัน้ีอ'น้ีา1ยางพาราสดจาก'ชุ'มนุม 

สหกรณ์ฯโดย •
(๓.๑๖.๑)ต้องเนินชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเนียนกันการยางแห่งประเทคโหยโนโครงการ 

ส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทคโทย
(๓.๑๖.๒) ตองมีหลักฐานเนินใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์*' ตามต้อ (๓•๑๖.๑) ที่ระบุ 

ปริมาณน้ํายางสดและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางทารา
(๓.๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเนินใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามต้อ (๓■๑๖•๖) ท่ี 

ระบุปริมาณน้ํายางข้นและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสท้ลต์ผสมยางพารา

๔. วงเงํนในการจัดจ้าง
๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( สามสิบล้านบาทถ้วน )
๔.๒ วงเงินราคากลาง เนินเงินท้ังส้ิน ๒๙,๖๒๖,®๕๑.๐๐ บาท

( ย่ีสิบเก้าล้านหกแสนสองหม่ืนหกพันหน่ึงร้อยห้าสิบเอ็ดบาทล้วน )
๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ®.๙0......วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

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

๗. หลักประกับการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( หน่ึงล้านห้าแสนบาทล้วน )

๘. หลักเกณฑ์และสิทธ๊ในการพิจารณา
การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี กรม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้

หลักเกณฑ์ ราคา
๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการ กจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวง 
ทางหลวงศรีสะเกษท่ี ๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน กันทรลักษั-กันทรารมย์ ระหว่าง กม.๑+๒๐๐-กม.
๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทำงหลวง

2* โ ป ร ะธ า น ก รรม ก าร ก รรม ก าร



-  (ร ิน ึ่ —

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเนินหบังส์อจะ 

กำหนด ดังน้ี
๑๐.๑ กรณ ีท ี่ผ ู้ร ับจ ้างนำงานที่ร ับจ ้างไปจ้างซ ่วงใท้ผ ู้อ ื่นท ้าอ ีกทอคทนี้ง^^นิ^บอ^ ญาตจากกรม

จะกำหนดคา'ปรับสำหรับ!การฝ่า'ลนดังกล่าวเนินจำนวนร้อยละ-...®.'0....ของวงเงินของงานท่ีจ้างข่วงน้ีน ๘
๑๐.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิ'บดผิดสัญญาจ้างก่อลร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑๐•ร) จะกำหนดคาปรบเปนรวยวน

เนินจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ .....ของราคาค่างาน

๑๑. งาบตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ111อ'5พัส^ที่จะจัดท'1 ม

๑๑.๑ □  ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำนิ พ•ค.......... ]ปี๕๖๓..........  แท้'ๅ
๑๑.๒ 0  ยังไมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำนิ พ-ค........๒๕๖๓......

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเนินหบู้งคือได้ด่0 เที่9 

พระราขบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำนิงบประมาณ ท•ค1 ^๕๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดลรรเงิบ 
งบประมาณรายจ่ายประจำนิงบประมาณ พ•ค- 'ร<£๖๓ จากสำนักงบประมาณแลว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดนี้อทรือการจัคด้าง<̂ นค^ ด ้งก^ าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้ 
๑๒. รายละเอยดและข้อกำหนดอื่น ท่ีนำมาใช้ในการควบคุมงานก่อลร้าง ดังน

๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดท้าเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒£๕๑
๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา นบับนิ ท■ค- ๒๕๖๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อลร้าง
๑๒.(ะ STANDARD DRAWING(revision ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
๑๒.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท้อเหลี่ยม 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 รายละเอียดบัญฃีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

๑๓. สถานท่ีติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม และส่งข้อเสนอแบะ วิจารณ์ และแสดงความติดเห็บ
สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการก่อสร้าง ได้ท่ี 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
dohod ๐๗ ©doh.go.th

สาธารณซบท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีฬโผยซ้ือ และท่ีอยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

น ^ - ฝ ร ะ ธ า น ก รร ม ก าร .ก รรม ก าร

http://www.doh.go.th
mailto:dohocTloeii@doh.go.th
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๑๔. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา 19๗0  .วัน.พัน.แต่'วัน!■.สุ.'นอ'ร.!?ท
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) ฟนไปตามสูตรของราขการ

(นายภวนาถ นาคราซา) วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลง?เอ)..................to.-............................. กรรมกรรก
(นางสาวนภาพร โซติพันธ์) เจ้าพนักงานธุรการซำนาญงาน

เรียน คณะกรรมการๆ
อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ
ดำเนินการตามระเปีย

<ะะโนิายสุรซยสุนนทพงศ์คักดิ๋) 

ผ้อำนวยการสำนักงานทางหลวงท่ี ๙
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เลขท่ี คค ๐๖๑๒๕yพ.๑/ e /  /  ๒๕๖๓
ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี)

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๓ โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง สายทางในความควบคุมของแขวง 

ทางหลวงศรีสะเกษท่ี ๒ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ ระหว่าง กม.๑+๒๐๐- 
กม.๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง 

ก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โครงการพัฒนา 

ทางหลวงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการจราจรและขบส่ง สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี ๒

ทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ ตอน กันทรลักษ์-กันทรารมย์ ระหว่าง กม.๑+๒๐๐-กม.๓+๒๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วย 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงินท้ังส้ิน 

๒๙,๖๒๖,๑๕๑.๐๐ บาท (ยี่สิบเก้าล้านหกแสนสองหม่ืนหกพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ผู้ย่ีนข้อเสนอจะต้องมีคุณสม'มติ ดังต่อไปน้ี

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ีงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 

เน่ืองจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบํติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕ .ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไวในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดใบราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย

สำนักงานทางหลวงท ๙ (อุบลราชธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน 

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ใบการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผ้ย่ืนข้อ 

เสนอได้มีดำส่ังให้สละเอกสิทธ้ิและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 1/4
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๑๐. เป็นผู้ประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................ -....................  ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(กรณีคณะกรรมการราคากลาง'ได้'ประกาศกำหนด'โห้ฑนก่อสร้างสาขาน้ันต้อง'ข้ึน'ทะเบียนผู้'ประกอ!ชการ’ไว้กัเชกรม

บัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม1

น้อยกว่า ...... -........ บาท (............. -............) และเป็นผลงานที,เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือ

หน่วยงานเอกซนท่ีกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราซธานี)เซ่ือถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า'' ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสม'บตครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า'' ส่วน 

คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขทีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มีข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้า 

เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาบ 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอไต้

ทั้งนี้ ''กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่'' หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณีซย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ที,ผ่านการดัดเสือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้!ต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างช้ันพเศษหรืองานก่อสร้างทางข้ัน ๑ - ๒ กับกรมทางหลวง และ 

ไม,ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างช้ันพิเศษหรืองานก่อสร้าง 

ทางช้ัน ๑ - ๒ ซ่ีงหมดอายุหลังวันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะไค้รับการคงสิทธ้ีเดิมโดยจะต้องเป็นผู้ท่ีอยู่ในบัญชีราย 

ซ่ือผู้ย่ืนคำขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏใน

เว็บไซต์พพพ.gprocurement.go.th

๑๔. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 

เคล่ือนท่ี (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้องไม่หมด 

อายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใข้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีฃอใข้ผลิตกัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐว#ดังนี้ 

(ก) เอกสารยินยอมให้ใข้ผลิตกัณฑ์จากผู้!ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแร)ส์พลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔
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(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ 

ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการต้ังหน่วยงานผลิต 

แอสพิลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังน้ีเอกสารดังกล่าวต้อง 

ไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๕ ผู้ย่ืนช้อเสนอต้องแสดงแผนท่ีท่ีต้ังโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 

ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

๑๖. ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกให้เนินคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตกัณฑ์แอสฟ้ลต์ 

ผสมยางพารา ท่ีมีวัตถุดิบจากน้ํายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราท่ีซ้ือน้ํายางพาราสดจากชุมนุมสห 

กรณ์ฯ โดย

(๑๖.๑) ต้องเนินชุมนุมสหกรณ์ท่ีลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ 

ยางพาราภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๑๖.๒) ต้องมีหลักฐานเนินใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ (๑๖.๑) ที่ระบุปริมาณน้ํายางสด 

และวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเนินใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ (๑๖.๒) ที่ระบุปริมาณ 

น้ํายางข้นและวันท่ีมีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 

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

ผู้สนใจสามารถขอซ้ือเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ....................  ถึงวันท่ี

.................... โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน

เนินท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

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

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๕๓๒๑๔๘๔ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง 

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

กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันท่ี.................... โดยกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงท่ี ๙ (อุบลราชธานี)จะ

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

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นิ 

- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

อน่ึง การจัดซ้ือหรือการจัดจ้างครั้งน้ี จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเนินหนังสือได้ต่อเม่ือพระราชบัญญ้ตงบ 

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีท่ีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างในคร้ังดังกล่าว หน่วย'เรา'น'ของรัธ

. . .  โL  ๐ - /  J?
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สามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงท่ี ๙ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ต้ังแต่วันท่ีซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา ข้อ 1.16
รายละเอียดจองงาบแบบท้ายประกาศประกวดราคาจำ*ด้วยวิรีการทา■รอิเลกทรอนิกส์ 

เลจที่ คค 06125/พ .1/๙  /  2563 ลงวับที่

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางทลว* ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฒนาทางหลวงเพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและจบส่ง

สายทางในความควบคุมจองแจวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2 

ทางหลวงหมายเลข 2085 ตอน กันทรลักษ-กันทรารมย์ ระหว่าง ก ม .!+200-กม.3+250 ปริมาณงาน 1 แห่ง

1. รายละเอียดจองงาน ดังนี้

ลำดับ

ท่ี
รายการ หน่วย

(U nit)

ปริมาณ งาน 

(E stim ated)

หมายเหตุ

1 CLEARING AND GRUBBING SQ.M. 19,550.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใข้ใบการก่อสร้างเป็นไปตาน 

แบบมาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING 

FOR HIGHWAY DESING AND CONSTRUCTION 

2015 REVISION) ฉบับแก้ไจ 8 มี.ค. 2561 และหริอ 

ท่ีกำหนดไว้ในแบบก่อสร้าง

<r

2 EARTH EXCAVATION CU.M. 9,000.00

3 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION CU.M. 220.00

4 SOFT MATERIAL EXCAVATION AND REPLACEMENT CU.M. 250.00

5 EARTH EMBANKMENT CU.M. 1,490.00

6 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND CU.M. 750.00

7 EARTH FILL UNDER SIDEWALK CU.M. 1,130.00

8 SELECTED MATERIAL "A" CU.M. 2,650.00

9 SOIL AGGREGATE SU8BASE CU.M. 2,410.00

10 SOIL CEMENT BASE CU.M. 2,000.00

11 PRIME COAT SQ.M. 9,610.00

12 TACK COAT SQ.M. 23,522.00

13 ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE TON 225.00

14 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) SQ.M. 9,610.00

15 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) SQ.M. 23,522.00

16 R.C.PIPE CULVERTS DIA 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 3 M. 1,110.00

17 R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 20.00

18 R.C.PIPE CULVERTS DIA. 1.20 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 35.00

19 R.C. MANHOLES TYPE c FOR R.C.P. DIA. 1.00 M. WITH R.C. COVER EACH 82.00

20 REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R.C. PIPE CULVERT (END WALL TYPE) CU.M. 6.00

21

22

RETAINING WALL TYPE 1A (FOR SIDE WALK) M. 395.00

RETAINING WALL TYPE IB (FOR SIDE WALK) M. 80.00

23

24

RETAINING WALL TYPE 2A (FOR SIDE WALK) M. 80.00

MOUNTABLE CURB AND GUTTER M. 600.00
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25 SPECIAL CONCRETE CURB M. 1,660.00

26 CONCRETE SLAB 5 CM. THICK (WIRE MESH) RED COLOUR SQ.M. 3,220.00

(ดัดลายขนาด 40x40 CM.) WITH 5 CM. SAND BEDDING

27 PLAIN CONCRETE SLAB WITH SAWED JOINT 5 CM. THICK WITH 5 CM. SAND BEDDING SQ.M. 690.00

28 BLOCK SODDING SQ.M. 1,540.00

29 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK BLACK LABEL TYPE 3 OR 4 (1ม่มีเฟรม) SQ.M. 3.00

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

31 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X0.12 M. M. 30.00

32 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET WITH HIGH EACH 18.00

PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF

33 9.00M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS WITH TWO EACH 24.00

HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS, CUT-OFF

34 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบขุด P.S. 1.00

35 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET EACH 42.00

36 FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL) EACH 2.00

37 REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT (SHOT BLASTING METHOD) SQ.M. 480.00

38 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) SQ.M. 1,670.00

39 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) SQ.M. 920.00

40 UNI-DIRECTIONAL ROAD STUD EACH 218.00

41 BI-DIRECTIONAL ROAD STUD EACH 235.00

41 CURB MARKINGS SQ.M. 200.00

42 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION L.S. 1.00

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้เบนัญขีผู้ว่าจ้างมีสิทธ้ิท่ีจะกำหนดให้ทำการ กิจกรรมยกระดันมาตรฐานนละเพิ่มปร-สิหริภาไ'(ทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2563 โครงการพัฌนาหางหลวงเพ่ีอเพ่ิมประสิทริภาพการอราอรแสรขนล่ง

ทางหลวง ใบตอนใดกว้างเท่าใด ห่ริอเว้นตอบใด ดอนต้นหริอตอบปลาย ภายในระยะไม่เกินต้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ีอให้เต้ปริมาณงานตามท่ีไต้กำหนดไว้ในประกาศ/สัญญา-น้ี ตามความจำเปีนและเพ่ิมตอน

3. ภายใบกำหนด 7 วัน บันถัดจากวับลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Scheduale) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงลงขับตอนของการทำงานและกำหนต 

เวลาท่ีจะต้องใข้ใบการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสริจโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร๋ัมลงมิอก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานนิเป็นส่วนหนงของสัญญา

ล้ามิใต้เสนอแผนงานหริอใม่สามารถทำงานให้แล้วเสริจตามกำหนดเวลา หริอจะแล้วเลร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเาสา หริอผู้ว่าจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หริอตณป็บผู้ล้มละลาย หริอเพิกเอยโม่ปฏิบัติ 

ตามดำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หริอผู้ควนคุมงาน หริอบรินัทท่ีปริกนาข๋ึงไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมสิทธิ'ท่ีจะบอกเลิกสัญญาน้ีไต้ และมีสิทธ้ึจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปไต้ด้วย 

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ไข้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผุ้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา

4. เพ่ีอเป็นการให้ขาวสารเกียวถับงานก่อสร้างของทางราขการแก่ประขาขน ผู้รับจ้างจะต้องติดด๊ังป็ายแสดงรายละเอียดเกียวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คีอ จุดเริมต้นและจุดสินสุด 

ของโครงการก่อสร้าง ท๊ังน้ีเพ่ีอให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติในการติดต๊ังแผ่นป็ายแสดงรายละเอียดเกียวกันงานก่อสร้างของหางราข,1าร ตามมติคณะรัฐมนตริ เมอวันท 22 มกราคม 2551 แจ้งตามหนังถือ 

สำนักเลขาธิการรัฐมนตริท่ี นร.050ร/ว.27 ลงวับท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี.-
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4.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ลทานที่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตราเครื่องหมายของหน่วยงานเจ้าร)องโครงการ

4.2 ประ๓ ทชนิดของสิ่งก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

4.4 ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ระยะเวลาการก่อสร้าง

4.5 ระยะเวลาเรื่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงาน หรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรืกษา ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาขบ

5. ในการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2

6. ผ้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติดตงเครื่องหมายควบคุมการจราจรโนงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 102 TS - RS 104 TS เทือความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน จนกว่างานจะแลวเสรจสมบูรณตามสญญา

7. ต้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมีอทดลอง— สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการข (งาน SOIL) งาบควบคุมผวทางแอสทืลตคอนกรด— ตามบญขเครองมอทดลองดานวเกราะทแทะวจขท 1 และท 2 

และจัดหาเครื่องมีอสำรวจ—(คามบัญชีเครืองมีอสำรวจที่ 3 )—หรือดิกว ่า- เทือโข้ในการควบคุมจนกวาจะแลวเสรจสมบูรณตามสญญา

8. ใบระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านโต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่โบดุลยพินิจของนายข่างโครงการและโต้ตดตังษีาย เครืองหมายตลอดจนจดโหมคนโหลญญาณจราจร 

และมีโคมโพิแดงสัญญาณจราจรโนเวลากลางคีบ ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการฟ้องกันอุบตเหตุแห่งขาดิ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที 1/2547 เรองการ!เดหลุม งาบปลูกปีก 

หรือวางสิ่งของเกะกะโว้โบสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายโด ๆ อันเกิดจากการโม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเงิอนโขในข้อนี

ผู้อำนวยการสำน ักงานทางหลวงท ี่ 9


