
ร่างขอบเขตของงาบหรือรายละเอียดคุณลักVณะเฉพาะของพัสคุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อศว''!มปลอดลัย ประจำปี ๒(ะ๖๓ โครงการปรับปรุงการแบ่ง 

ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดลัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรืสะ!•กษพื่ !ร บนทางหลวง 
หมายเลข ๒๑๑๑ ตอน โพนปลัด-ชุนหาญ ระหว่าง กม.๓๐+๙๕๐-กม.๓๖+๔๐๐ (เป็นตอบๆ) ปริมาณงาน 

๑ แห่ง เวลาทำการ ๑๘๐ วัน วงเงินงบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วย 

วีธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากทางหลวงในช่วงนี้อยู่ในซ่วงต่อเนื่องชุมขนเมือง มีประซาซนและยวดยานพาหนะต่างๆ เดินทาง 

สัญจรไปมาเป็นจำนวนมาก เส้นทางจราจรเดิมแบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะสี ทำให้เกิดการสับสนในการจราจร 

เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพื่อป้องกันเพิ่มความปลอดลัยซองผู้ไซ้เส้นทาง เห็นควรทำการปรับปรุงเส้นทาง โดยการ 

ก่อสร้างเกาะ แบ่งทิศทางเป็นเกาะยกขยายช่องจราจร ทำจุดกลับรถในจุดที่เหมาะสมและปลอดลัย พร้อมทังติดตัง 

อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆที่จำเป็น เพื่อให้ผู้ใซ้เส้นทางมีความสะดวกปลอดภัยยิ่งซึน

๒. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราซธานี) มีความประสงค์จ้างเหมาโครงการปรับปรุง 

การแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๔๖๓ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อ 

ความปลอดภัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรืสะเกบที่ ๒ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๑ 

ตอน โพนปลัด-ชุนหาญ ระหว่าง กม.๓๐+๙๔๐-กม.๓๖+๔๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยจะ

ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. ผู้ยี่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลส้มละลาย 

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานซองผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญซีกลาง '

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ไนบัญซีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 

ของรัฐใบระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห,าร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยิ่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานทางหลวงที่ ๙ 

(อุบลราฃธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ

แช่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น 

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิทธิ้และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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๓.๑๐ เป ็นผ ู้ประกอบการท ี่ข ึ้นทะเบ ียนงานก่อสร้างสาขา................ -......... ..........  ̂ ^ว้ส ับ

กรมบัญชีกลาง (กรณี,คณะกรรมการราคากลาง'ไค้'ประกาศกำหนด'ให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้อง,ข้ึน'หะ'เปีย'น 

ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
๓.๑๑ ผู้ยื่น,ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับ'งา,มที่ประกวด'ราคา'จ้าง,ก่อ,ส'ร้า'งในวงเงินไม่

บั0ยกว่า........ v.........-.......................บาท (.................. -........................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา

โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ ‘‘กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบต

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาวปวะกวดววคว และยนข้อเสนอให้ยนขอเสนอในนาน “กิจการรวมคา ’ 

ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้านาใข้แสดง1•ป็'น 

ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไค้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้านาใข้แสดงเน่นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้ “หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด 

รายหนึ่งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าปร"กวดราคาไต้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วม 

ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารน่ร"กวดราดา เว้นแต่ ในกรณีทกิจการร่วม 

ค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเบีนผู้รันผิดซอบหสัก 
ในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้า 

น้ัน สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการ 

ประกวดราคาไต้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ 

บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้Iต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างซั้นพัเศษหรัองานก่อสร้างทางขั้น ๑ -  ๔ กับกรมทางหลวง 

และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้าง 

ทางขั้น ๑ -  ๔ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒<£๖๑ จะไค้รับการคงสิทธึ๋เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่ 

อยู่ในบัญชีรายซึ่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ 

www.gprocurement.go.th

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 

เคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบล่าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือล่าเนาหนังลือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิต 

แอสฟ้ลต์คอนกรีตล่าหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว 

ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน

, V
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หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต3ห ต้องแสดงหลักฐานดังนี 

(ก) เอกสารยินยอม'Iห้ใข้ผลิตภัณฑ์,จากผู้'โต้'รับอนุญาต'ให้'ประกอบกิจการ'โรง'งานผสมแอส'พิลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แนบ ร-ง•๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ใท้ 

ความยินยอมให้ไข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแ3สพิลตัค3นกรต หรื3 สำเนาหนังสือรับรองการตังหน่วองวนผอิต 

แอสพิลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ท้งนีเอกสารตังกล่าว 

ต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกลังพักใช้ หรือเพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต และเส้นทางขนล่งจากโรงงาน 

ผสมแอสพิลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเสือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสพิลต์ 

ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากา!ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ขื้อนํ้ายางพาราสด3วกขุนนุน 

สหกรณ์ฯ โดย
(๓.๑๖.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการ 

ส่งเสริมการใช้ยางพาราภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๓.๑๖.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ (๓.๑๖.๑) ที่ระบุ 

ปริมาณนํ้ายางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา
(๓.๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ (๓.๑๖.๒) ท่ี 

ระบุปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง

๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๒๔,๐๐๐,๐๐0.๐๐ บาท ( ยี่ส ิบห้าล้านบาทถ้วน)

๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๔,๙๗๔,๙๙๔.๐๐ บาท 

( ยี่สิบสิ้ลัานเล้าแสนเจ็ดหมื่นสิ้พันเก้าร้อยเล้าสิบส์บาทล้วน)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน....๏.๙ร.....วนั  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา

ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา ราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ๋งพันบาทล้วน)

*

๗. หลักประกันการเสนอราคา

หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๑,๒๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท ( หมื่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทล้วน) 

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้ 
หลักเกณฑ์ ราคา

๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

จ้างเหมาทำการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๔๖๓ 

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะ 

เกษที่ ๒ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๑ ตอน โพนปลัด-ทุนหาญ ระหว่าง กม.๓๐+๙๔๐-กม.๓๖+๔๐๐ (เป็น 

ตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

J*

V.

ประธาน ^ . ....กรรมการ กรรมการ



๑๐. ค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเนินหนังสือจะ 

กำหนด ดังน้ี

๑๐.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทํวอีกท0คทนิงไคยไนิไค้ร้บอ,เ^ าตจากกรม จะ

กำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่ารืเนดังกล่าวเนินจำนวนร้0ยละ ....๙ R....ของวงเงินของงานทีจ้างช่วงนัน
๑๐.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๑0.๑ จะกำหนดค่าปรับฟนรายวัน 

เนินจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ .0.1๒.6 ของราคาค่างาน

๑๑. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดทา น ี้

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

๑๑.๒ 0  ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.......๒£๖๓.......

อนึ่ง การจัดซ ื้อหรือการจัดจ้างครั้งน ี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเนินหนังสือได้ต ่อเนอ 

พระราฃบัญญัต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประนาณ พ.ศ. ๒£๖๓ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงิน 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒C£๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีท ี่ไม ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อคารจัดข้อหรือคารจัคจ้างในศรังคังกต่าว 

หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้ 

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงาบก่อสร้าง ดังนี้

๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒

๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคน ๒££๑

๑๒.๓ ค่มีอเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒ft๖1๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง

๑๒.๔ STANDARD DRAWING(revision ๒๐๑(ะ)

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

๑๒.๗ คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพเศษ

๑๒.๑๑ แบบแปลน

๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๔๖๑ 

๑๒.๑๓ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง

๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญฃีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

๑๓. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วจารณ์ และแสดงความคดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณ 

ลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการก่อสร้างได้ที่ สถานที่ติดต่อ สำนักงานทางหลวงที, ๙ ถนนเกษมสุข 

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราขธานี หรือทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง (www.doh.go.th) โทรศัพท์ 

หมายเลข ๐๔๔-๓๒๑๔๘๔ ต่อ ๑๒๐ โทรสารหมายเลข ๐๔๔-๓๒๑๐๗๙ หรือทาง E-mail Address ะ

ป0)า๐๗ ๐๗(ฐ) doh.go.th

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยซื้อ 

วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

และที่อผู่ของผู้ให้ข้อเสนอแบะ

ป ร ะ ธ า น ^ 3 . ก ร ร ม ก า ร ภ ร ร ม ก า ร

http://www.doh.go.th


- ๕ -
๑๔. หมายเหตุ

- กำหนดยืนราคา ๖๗0. .วน .นับ.แต่วันเสนอ-ราคา

- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

(ลงซื่อ)..
๖ 2 - 1 . .ประธานกรรมการฯ

(นายวิทวัส หล่อโชติอนันต์) รส.ทล.๙.๒ รก. วบ.ทล.๙

(ลงซื่อ). ...................... ..กรรมการๆ

(นายปฤษฎางค์กล แสนมาตย์) วิศวกรโยธาปฏิบีตการ

(ลงซื่อ)............. ............................................................. ...กรรมการๆ

( นางสาวนภาพร โชติพันธ์ ) เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เรียน คณะกรรมการฯ

อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ 
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

ผ้อำนวยการสำนักงานทางหลวงท่ี ๙A.
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เรเขท่ี คค ๐๖๑๒๕/พ.๑/ e / / ๒๕๖0
ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี)

เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๓ 

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง 

ศรีสะเกษ ที, ๒ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๑๑ ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.๓๐+๙๕๐ - กม.๓๖+๔๐๐

ก่อสร้างโครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ประจำปี ๒๕๖๓ โครงการปรับปรุงการแบ่ง 

ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษ ท่ี ๒ บนทางหลวง 

หมายเลข ๒๑๑๑ ตอน โพนปลัด - ขุนหาญ ระหว่าง กม.๓๐+๙๕๐ - กม.๓๖+๔๐๐ (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง 

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddin§) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน 

๒๔,๙๗๔,๙๙๔.๐๐ บาท (ยี่สิบที่ล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นที่พันเก้าร้อยเก้าสิบที่บาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไวิในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 

จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบีตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายืนข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย

สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอัน 

เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 

เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น

(เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้าง

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
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๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา............... -................... ไว้กับกรมบัญชีกลาง

(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับกรม 

บัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า .......... -.........บาท (........ -........) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วย

งานเอกชนที่กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) เข่ือถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเง่ือนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน 

คุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมต้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก 

รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าไต้มีข้อ 

ตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า 

เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด 

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน 

ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที,ยื่นข้อเสนอไต้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 

นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 

Government Procurement ะ e - GP) ชองกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดย 

เป็นผู้!ต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างชั้นพิเศษหรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑ - ๔ กับกรมทางหลวงและ 

ไม่ขาดคุณสมบ้ตตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้าง 

ทางชั้น ๑ - ๔ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะไต้รับการคงสิทธึ๋เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่ 

อยู่ในบัญชีรายซื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏใน 

เว็บไซต์พพพ.gprocurement.go.th

๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตแบบ 

เคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน 

(แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสพิลต์ 

คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมด 

อายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดงหลักฐานดังนี้ 

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้!ต้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔ , _

. Xhttps://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
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(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ 

ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ สำเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิต 

แอสพิลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้อง 

ไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือเพิกถอน

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน 

ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบ 

เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ 

ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากซุมนุมสห 

กรณ์ๆ โดย

(๑๖.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ 

ยางพาราภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๑๖.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ (๑๖.๑) ที่ระบุปริมาณนํ้ายางสด 

และวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ (๑๖.๒) ที่ระบุปริมาณนํ้า 

ยางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 

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

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ต้ังแต่วันท่ี ...................  ถึงวันท่ี

................... โดยดาว'นโหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงิน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ vwwv.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ 

สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๓๒๑๔๘๔ ในวันและเวลาราซการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 

กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราชธานี) ผ่านทางอีเมส์ doh0707@doh.go.th หรือซ่องทางตามที่

กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที่................... โดยกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๙ (อุบลราขธานี)จะ

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

งานดามประกาศประกวดราคาจำงดำยรสิประกวดราดารเส์กทรอปิกส์ (e-bidding) ป้

- ยังไมใต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓

อน่ีง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไต้ต่อเมื่อพระราซบัญญ้ติงบ 

ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๓ มีผลใช้บังคับและไต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 (ฟ ฟ  ๕ะ?’ £

http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
mailto:doh0707@doh.go.th
http://www.doh.go.th
http://www.gprocurement.go.th
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สำหรับกรณีที'ไม,ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วยงานของรัฐ 

สามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๙ ปฏิบัติราชการแทน 

อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 

ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจบถึงวันเสนอราคา

ร ^ d  <https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160 4/4
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เอกสารแนบท ้ายเอกสารประกวดราคา ข ้อ 1.16

รายละเอียดของงาบแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์
เลขที่ คค 0 6 1 2 5 /« .l/e  /  - / 2563 ลงวับที่

โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพี่อควานปลอดภัย ประจำปี 2563 โครงการปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพีอความปลอดภัย
สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2

บนทางหลวงหมายเลข 2111 ตอน โพนปลัด-ขุนหาญ ระหว่าง กม.30+950-กม.36+400 (เปนตอบๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง

1. รายละเอียดของงาน ดังน้ี

ลำดับ

ท ี่

รายการ หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาบ 
(Estimated)

หมายเหตุ

1 CLEARING AND GRUBBING SQ.M. 22,300.00 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใซ้โบการก่อสร้างเปีนไปตาม 
แบบมาตรฐานกรมทางหลวง (STANDARD DRAWING 

FOR HIGHWAY DESING AND CONSTRUCTION 

2015 REVISION) ฉบับแก้ไข 8 มี.ค. 2561 และหรือ 

ท่ีกำหนดไว้ใบแบบก่อสร้าง

2 EARTH EXCAVATION CU.M. 1,920.00

3 UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION CU.M. 500.00

4 SOFT MATERIAL EXCAVATION (EXCAVATION ONLY) CU.M. 500.00

5 EARTH EMBANKMENT CU.M. 2,175.00

6 EARTH FILL IN MEDIAN & ISLAND CU.M. 830.00

7 SELECTED MATERIAL "A" CU.M. 2,736.00

8 SOIL AGGREGATE SUBBASE CU.M. 2,376.00

9 SOIL CEMENT BASE CU.M. 2,016.00

10 PRIME COAT SQ.M. 8,660.00

11

12

TACK COAT SQ.M. 8,308.00

PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON TACK COAT) SQ.M. 8,308.00

13 PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK (ON PRIME COAT) SQ.M. 8,660.00

14 R.C. PIPE CULVERTS DIA. 0.60 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 10.00

15 R.c. PIPE CULVERTS DIA. 0.80 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 6.00

16 R.c. PIPE CULVERTS DIA. 1.00 M. TYPE TONGUE AND GROOVE CLASS 2 M. 660.00

17 R.C. MANHOLES TYPE c FOR R.c.p. DIA. 1.00 M. WITH MODIFIED STEEL COVER EACH 1.00



- 2 -

18 REINFORCED CONCRETE HEADWALL FOR R .c . PIPE CULVERT (END WALL TYPE) CU.M. 7.00

19 MODIFIED PRE-CAST CONCRETE BARRIER TYPE II M. 1,039.00

20 APPROACH CONCRETE BARRIER TYPE A M. 216.00

21 TRANSITION APPROACH CONCRETE BARRIER M. 122.00

22 SPECIAL CONCRETE CURB M. 4,384.00

23 PRECAST CONCRETE BARRIER TYPE II M. 231.00

24 CONCRETE SLAB 5 CM. THICK (WIRE MESH) RED COLOUR (ตัดลายขนาด 40x40 CM.) WITH 5 CM. SAND BEDDING SQ.M. 384.00

25 BLOCK SODDING SQ.M. 3,096.00

26 SIGN PLATE 1.2 MM. THICK COLOUR LABEL TYPE 3 OR 4 (hiมีเฟรม) SQ.M. 29.10

27 R.C. SIGN POST SIZE 0.12 X0.12 M. M. 171.00

28 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET EACH 26.00

WITH HIGH PRESSURE SODUIM LAMP 250 WATTS , CUT-OFF

29 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE BRACKETS EACH 56.00

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

30 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA พร้อมอุปกรณ์ครบชุด P.S. 1.00

31 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET EACH 6.00

32 RELOCATION OF EXISTING ROADWAY LIGHTINGS SINGLE BRACKET (ปรับปรุงเป็น DOUBLE BRACKETS) EACH 7.00

33 FLASHING SIGNALS (SOLAR CELL) EACH 11.00

34 REMOVAL OF EXISTING THERMOPLASTIC PAINT (SHOT BLASTING METHOD ) SQ.M. 2,981.00

35 THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW) SQ.M. 2,020.00

36 THERMOPLASTIC PAINT (WHITE) SQ.M. 1,875.00

37 UNI-DIRECTION ROAD STUD EACH 1,353.00

38 CURB MARKINGS SQ.M. 502.00

39 TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION L . s . 1.00

2. ภายในระพว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในบ้ญขี ผ้ว่าจ้างมสิทธท่ีจะกำหนดให้ทำการ โครงการปรับปรุงการแบ่งทศทางการจราจร!พรศวาบปสรดกัน ประจาปี 2563 งานโครงการปรบปรุงการแบงทศทางการจราจร!พรศวา*!ปสรดกน 

ใบตอบใดกว้าง!ท่าใด หรือ!ว้บตอบใด ตามความจ้า!ปีนและ!ที่มตอบ ดอนต้นหรือตอบปลาย ภายในระยะไม่!กินต้านละ 5 กิโล๓ ดร !ท่ีอใหัไต้ปริมาณงาบตามท่ีไต้กำหนดไว้ในประกาศ/สญญา■ บี



- 3 -

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Scheduale) ให้เป็นทีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขันตอนของการทำงานและกำหมด 

เวลาท่ีจะต้องใซ้ในการทำงานหลักต่าง  ๆ ให้แล้วเสรีจโดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเร่ิมลงมีอก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานบิเป็นส่วนหนีง'ของสัญญา

ถัามิใต้เสนอแผนงานหรือไม่สามารลทำงานให้แล้วเสรีจตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสรีจส่าขัา๓นกว่ากำหนดเวลา หรือผู้ว่าจ้างทำผิดสัญญาขัอใดขัอหน่ีง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเอยไม่ปฎิบ้ติ 
ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผ้ควบคุมงาน หริอบริษัทท่ีปริกบาขึงใต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิท็จะบอกเลิกสัญญาบิได้ และมีสิทธจ้างผูรับจางรายไหมเขาทำงานของผูรนจางใหลุลวงใปใดดวย 

การท่ีผู้ว่าจ้างไม่ใขัสิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา
4. เพ่ือเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงาบก่อสร้างของทางราซการแก่ประขาขน ผู้รับจ้างจะต้องติดดังป็ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับการก่อสราง ณ บริเวณทีก่อสร้างไว้อย่างนอย 2 จุด คอ จุดเรมตนและจุดสบสุด 

ของโครงการก่อสร้าง ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฎิบ้ตใบการติดดังแผ่นฟ้ายแสดงรายละเอียดเกียากับงานก่อสร้างของท'1งร'1ขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมีอวันที 22 มกราคม 2551 แจงตามหบงสอ 

สำนักเลขาธิการรัฐมนตรีที่ บร.050ร/ว.27 ลงวับที่ 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี.-

4.1 ข่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ ลทานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตราเครื่องหมายของหน่วยงานเจ้าของโครงการ

4.2 ประเภทขบิดของส่ิงก่อสร้าง

4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง

4.4 ข่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ระยะเวลาการก่อสร้าง

4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาลิ้นสุดของงาน หรือโครงการ

4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง

4.7 ขื่อเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.8 ขื่อเจ้าหน้าท่ีของบริษัทวิศวกรท่ี'ปริกบา ผู้ควบคุมงาบ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์

4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาขน

5. ใบการก่อสร้างให้ปฎิษัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่นท่ี 1 และเล่มที่ 2

6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติดต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพิอความสะดวกและปลอดภัยใบการควบคุมงาน จนกว่างานจะแล้วเสรจสมบูรเนตามสัญญา

7. ผ้รับจ้างต้องจัดหาเครื่องมีอทดลอง— สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการข (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอสพิถตคอนกรต— ตามบญขเครองมอทดถองดานวเคราะหและวจยท 1 และท 2 

แถะจัดหาเครื่องมีอสำรวจ (ตามษัญซีเคร่ืองมีอสำรวจที่ 3 ) หรือดีกว่า-เพ ื่อไข้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา

8. ในระหว่างการดำเนินงาบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านใต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ใบดุลยพินิจของนายข่างโครงการและใต้ติดดังฟ้วย เคริองหมายตลอดจนจัดให้มีคนให้สัญญาเนจราจร

และมีโคมไฟแดงสัญญาณจราจรใบเวลากลางคีน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงาบคณะกรรมการฟ้องถันอุษัติเหตุแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที 1/2547 เริองการขุดหลุม งาบปลกน ัก^^ ร'

หริอวางส่ิงของเกะกะไว้ใบสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด  ๆ อันเกิดจากการไม่ปฎิษัติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี V ) V

ฐฐเwjfwFmrfrทพิงิศศกด้ิ) 

ผ้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 9


