
ประกาศกรมทางหลวง
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งคู่ ความสูงเลา ๙.๐๐ ม. ดวงโคม 
ขนาด ๒๕๐ W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๘ ตอน 

วารินขำราบ - หนองงูเหลือม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔+๒๒๕ - กม.๑๕+๓๗๗ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน
๓๓ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมทางหลวง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงลว่าง ซนิด 
ก่ิงคู่ ความสูงเสา ๙.๐๐ ม. ดวงโคมขนาด ๒๕๐ W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ บน 
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๗๘ ตอน วารินขำราบ - หนองงูเหลือม ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๔+๒๒๕ - กม.๑๕+๓๗๗ 
ปริมาณงาน ๑ แห่ง (ปริมาณงาน ๓๓ ต้น) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงาน 
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เนินเงินทั้งสิน ๑,๙๙๘,๙๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อย 
ย่ีสิบบาทล้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม่เนินบุคคลล้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เนินบุคคลซี่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราว 

เนื่องจากเนินผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เนินบุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เนินผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเนินหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้ 
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม,มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เนินนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม'เนินผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เนินผู้กระทำการอันเนินการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเนินธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เนินผู้!ต้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ 
เสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ้และความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๑๐. เนินผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................... -....................... ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ



บัญชีกลาง)
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า.....................-.............................. บาท (........................... -.......................... ) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า'’ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผล 
งานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงาน 
งานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใข้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาหรือ 
สอบราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อัก,ษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า รายใดราย 
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าย่ืนข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อ 
เสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ 
ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาได้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าให้ไข้บังคับถึง 
การคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง เข่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ 
ปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น 
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Governm ent P ro c u re m e n t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับดัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับดัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๖. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง 
โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทท่ี ๑๒ งานไฟฟ้าแสงสว่าง ข้ัน ๑ หรือข้ัน ๒ 
และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา



ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันท่ี 
........................ระหว่างเวลา..........................น. ถ ึง ......................... น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่........................ ถึงวันท่ี
........................โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรคัพทีหมายเลข ๐๔๔๒๔๓๔๒๖ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง 
กรมทางหลวง ผ่านทางอีเมล์ doh0711(g>doh.go.th หรือซ่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดภายในวันที,
........................โดยกรมทางหลวงจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.doh.go.th และ
www.gprocurem ent.go.th ในวันที่........................

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

• ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.................................. แล้ว
• ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.......๒๔๖๒.............

อน่ึง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเม่ือพระราช 
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วย 
งานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

ประกาศ ณ วันท่ี สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๖๑

(ลงซ่ือ) ประลองยุทธ์ กสิวงศ์
(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่
๑

ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

อนุมีตร่างประกาศ

(นายประลองยุทธ์ กสิวงศ์) /

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


รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ 
ปฏิบัตราซการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสาร,ชระกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ชื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

*เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา แบบรูปรายการละเอียด ให้ผู้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์!หลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
www.doh.go.th ดังนี

(๑) รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี ๑ และเล่มที่ ๒

(๒) รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑

(๓) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๕) คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบุรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๖) คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.

(๗) รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 

(๘) ข้อกำหนดพิเศษ

(๙) STANDARD DRAWING

http://www.doh.go.th


รายละเอียดของงานแบบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เลขที่ คค 06050A l.2/e- / 2562 ลงวันท่ี.

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ขนิดกิ่งคู่ ความสูงเสา 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ตลอดจบค่าธรรมเนิยมต่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2178 
ตอบ วารินขำราบ - หนองงูเหล็อม ตอบ 3 ระหว่าง กม.!4+225 - กม.15+377 ปริมาณงาน 1 แห่ง (ปริมาณงาน 33 ต้น)

1. รายละเอียดของงาน

ลำดับที่ รายการ
หน่วย
(Unit)

ปริมาณงาน 
(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ROADWAY LIGHTING 9.00 M. (MOUNTING HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE Ea. 33 .00" ข้อกำหนดและมาตรฐานที่ใข้ในการก่อสร้างเป ็นไปตามแบบมาตรฐาน 
กรมทางหลวง (STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND 
CONSTRUCTION 2 01 5  REVISION) ฉบับแกไข 8  มี.ค. 561 และหรือที ่
กำหนดไร้ในแบบก่อสร้าง

BRACKET WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM LAMP 250 WATTS, CUT-OFF
2 ค่าธรรมเนียมขยายเขตไฟฟ้าและค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 30 KVA. พร้อมอุปกรณ์อื่นๆ L.S. 2.00

2. ภายใบระหว่าง กม.ที่แสดงไร้ในบัญขี ผู้ว่าจ้างมืสิทธที่จะกำหนดให้ทำการ จ ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ในตอบใด กว้างเท่าใด หริอเว้นตอบใด ตามความจำเป็นและเพิ่มตอน 
ตอนต้นหริอตอนปลาย ภายใบระยะไม่เกินด้านละ 5 กิโลเมตร เพื่อให้ไต้ ปริมาณงานตามกำหนดไร้ใบประกาศบี้

3. ภายใบกำหนด 7 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงาบระยะเวลาที่จะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นที่พอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลา 
ที่จะต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถือแผนการทำงานบี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

ล้ามืไต้เสนอแผนงาบ หรือไม่สามารถทำงาบให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าข้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบ้ติ 
ตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที,ปรึกษาซึ่งไต้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมืสิทธี้ที่จะบอกเลิกสัญญานึ๋ไต้ และมืลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาบของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วง'ไข/1ต้ต้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใข้ลิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา



4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราขการแก่ประซา'ซน ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งป็ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเริ่มต้น 
และจุดสิ้นสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบ้ติในการติดตั้งแผ่นป็ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร.050ร/ว.27 ลงวันที่ 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดใบประกาศ ดังนี้

4.1 ซื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทขนิดของสิ่งก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงาบที่ก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ้นสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ซื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาบผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ซื่อเจ้าเหน้าที่ของบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประขาซบ

5. ในการก่อสร้างให้ปฎิบ้ติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จัดหา ติตตั้งเครื่องหมายควบคุมการจราจรในงานก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ RS - 102 TS - RS 104 TS เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างานจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
7r ผู้รัษจ้างต้องจัดหาเครื่องมือทดลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการๆ (งาน SOIL) งานควบคุมผิวทางแอฝึฟิลด์คอนกรีต ตามบัญชีเครื่องมีอทดลองต้านวิเคราะห์และวิจัยที่- !- และที่ 2 

และจัดหาเครื่องมือสำรวจ (ตามบัญชีเครื่องมือสำรวจที่ 3) หรือดีกว่า เพื่อใช้ในการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ดามสัญญา &
8. ในระหว่างการดำเนินงาบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ใบดุลยพินิจของนายช่างโครงการ และใต้ติดตั้งป็าย เครื่องหมาย ตลอดจนจัดให้มี

คนให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรในเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป็องกันอุบ้ติภัยแห่งขาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรที่ 1/2547 
เรื่องการขุดหลุม งานปลูกปีก หรือวางสิ่งของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสืยหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ปฏิบัติตามให้ถูกต้องตามเงื่อนไขใบข้อนี้



จ ้างก ่อสร ้างจ ้างเหมาทำการต ิดต ั้งไฟฟ ้าแสงสว ่าง ชน ิดกิ่งค ู่ ความส ูงเสา 9 .0 0  ม. ดวงโคมซนาด 2 5 0  W.HPS 
พร้อมอุปกรณ ์ครบช ุด ตลอดจนค ่าธรรมเน ียมต ่างๆ บนทางหลวงหมายเลข 2 1 7 8  ตอน วาร ิน ชำราบ - หนองงูเหลือม  
ตอน 3 ระหว่าง ก ม .!4 + 2 2 5  - ก ม .!5 + 3 7 7  ปร ิมาณ งาน 1 แห่ง (ปร ิมาณงาน 33  ต้น)

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
คค 06050/ม.2/ / 2562 ลงวันท่ี...........................................

ท ี่ รายการ หน่วย ปริมาณ งาน หมายเหตุ

1 ROADWAY LIGHTING 9 .0 0  M.(MOUNTING Ea. 3 3  ' กำห น ดเวลาท ำการ

2

HEIGHT) TAPERED STEEL POLE DOUBLE 
BRACKET WITH TWO HIGH PRESSURE SODIUM 
LAMP 2 5 0  WATTS, CUT-OFF 
ค ่าธรรมเน ียมขยายเขตไฟ ฟ ้าและค ่าต ิดต ั้งหม ้อแปลง  
ไฟฟ้า 3 0  KVA. พ ร ้อมอ ุปกรณ ์อ ื่นๆ

L.S. 2 '

........ 9 0 .......... วัน

หมายเหอุ
1. ผู้รับจ้างจะต้องทำ และติดต้ังฟ้ายจราจร 1 เคร่ืองหมายไม้ก้ัน และส่ิงประกอบอ่ืน  ๆ ตามแบบของกรมทางหลวง 

เพ่ือความปลอดภัยแก่การจราจร ต้ังแต่เร่ิมงานจนกระท่ังงานแล้วเสร็จ
2. การตรวจรับ จะใช้วธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานท่ีส่งมอบ
3. การจ่ายเงินค่างาน จะจ่ายเป็น....หน่็งงวด....หรือผลงานท่ีทำได้เม่ือผลการทดสอบคุณภาพไต้มาตรฐานตามแบบ
4. ถ้าการทำงานของผู้รับจ้างตามสัญญาน้ี เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือด้วยเหตุใด 

ก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียเงินค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอ่ืน  ๆ เพ่ือความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง
ดังกล่าวแล้ว เป็นจำนวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมซดใช้แทนกรมทางหลวงท่ังสิน

5. ค่าธรรมเนียมการไฟฟ้า ในตารางรายการท่ี 2 เป็นเงินท่ีผู้รับจ้างจะนำไปว่าจ้างการไฟฟ้าฯ ให้ดำเนินการให้ 
โดยกรมทางหลวงจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างตามจำนวนท่ีผู้รับจ้างจริงต้องจ่ายให้กับการไฟฟ้าฯ แต่ท่ังน้ีไม่เกิน



รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เลขท่ี คค ๐๖๙๒/ม.๒/........../ ...................... ลงวันที่....................................ลงวันที่

กำหนดแบบมาตรฐานงานติดตงไฟฟ้าแสงสว่าง

๑. หม้อแปลงขนาด ๓๐ KVA. ๑ หม้อแปลงให้ใช้สำหรับหลอดไฟ ขนาด ๒£๐ วัตต์ 
จำนวนประมาณ ๖๐ หลอด

๒. ขนาดของสายไฟฟ้าที่เดินให้ใช้ ขนาด ๔ X ๑๐ ตร.มม. สำหรับทางหลวงในเขต 
การไฟฟ้านครหลวง และขนาด ๓ X ๑๐ ตร.มม. สำหรับทางหลวงในเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๓. เสาไฟฟ้าทุกต้นจะต้องติดตั้ง Ground Rod ให้ใช้แท่งเหล็กอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 
๘๔ ไมครอน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๖ มม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒.๔๐ ม. และการติดตั้งต้องให้ 
ปลายบนของ G round Rod อยู่ตํ่ากว่าผิวดินไม่น้อยกว่า ๓๐ ซม. ตัวนำต่อ Ground Rod ให้ใช้แผ่นเหล็ก 
ขนาด ๔๐ X ๔.๕ มม. (๒๔๔ ตร.มม.) ชุบสังกะสีต้องไม่น้อยกว่า ๘๔ ไมครอน การเชื่อมตัวนำต่อกับ 
Ground Rod ใช้วิธี Arc W elding ต้องเชื่อมก่อนอาบสังกะสี จุดต่อเชื่อมต้องอาบสังกะสีหนาไม่น้อยกว่า 
๘๔ไมครอนด้วยค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดินต้องไม่เกินกว่า ๔ โอห์ม

[•—
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๔. เสาไฟฟ้าที่ติดตั้งบนสะพาน หรือกำแพงคอนกรีต ให้ทำการเดินสายดินขนาดไม'น้อยกว่า 
ดร.มม. ลงมาเฃื่อมกับหลักดิน (Ground Rod) อย่างน้อย ๒ จุด ค่าความต้านทานระหว่างหลักดินกับดินสูง 
ไม่เกินกว่า ๔ โอห์ม หลักดินใช้ C opper or C opper Clad S teel ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๖ มม. ยาว 
๒๔๐ ซม. การเซื่อมด'อระหว่างสายดินกลับหลักดิน ด้วยวิธี Exothem ic W elding

๔. ให้ติดแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม ขนาด ๑๔ X ๑๔ ซม. มีค่าสะท้อนแสงไม่ต่ํากว่าระดับ ๑ ตาม 
มาตรฐาน มอก.๖๐๖-๒๔๒๙ ท่ีโคนเสาไฟฟ้า

๖. ประตูปิดเปีดสำหรับข่องที่มีไว้สำหรับบำรุงรักษาให้มีโซ่ร้อยไมให้ประตูหลุดหาย พร้อม 
มีกุญแจสำหรับปิดเปิด

๗. การเขื่อมสายบริเวณโคนเสาให้ดำเนินการเชื่อมสายโดยใช้อุปกรณ์ Plug และ Socket 
๘. การวางสายไฟตามแนวถนนต้องจุดดินลึกไม่ตํ่ากว่า ๖๐ ซม. และทำ Warning C oncrete 

Slab ทับอีกขั้นหนึ่งเพื่อป็องกันอันตราย
๙. เพื่อฟ้องกันการขโมยสายไฟฟ้าในข่วงระหว่างเสาไฟฟ้าต่อเสาไฟฟ้าให้เทคอนกรีตหุ้ม 

๓ จุด ที่บริเวณปิดหัวท้าย และตรงกลาง
๑๐. อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดจะต้องใช้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)


