
ประกาศกรมทางหลวง
เรือ่ง ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมาทำการกอ่สรา้งอาคารสำนกังานหมวดทางหลวงหนองไฮ บรเิวณหมวด 

ทางหลวงหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำ๓ อเมอืงลบุลราชธาน ี จงัหวดัอบุลราชธาน ี ทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน 
เขือ่งใน - อบุลราชธาน ี ท่ี กม.๒๖๕+๖๑๒ ปรมิาณงาน ๑ หลัง ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-b idd ing)

กรมทางหลวง มคีวามประสงคจ์ะ ประกวดราคาจา้งกอ่สรา้งจา้งเหมาทำการกอ่สรา้งอาคารสำนกังาน 
หมวดทางหลวงหนองไฮ บริเวณหมวดทางหลวงหนองไฮ ตำบลหนองชอน อำเภอเมอืงอบุลราชธาน ี จังหวัด 
อุบลราชธาน ีทางหลวงหมายเลข ๒๓ ตอน เข่ืองใน - อุบลราชธาน ี ที, กม.๒๖๕+๖๑๒ ปรมิาณงาน ๑ หลัง ด้วยวิธี 
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-biddin§) ราคากลางของงานกอ่สรา้งในการประกวดราคาคร้ังนีเ้ปน็เงินทัง้สนิ 
๑,๙๐๐,๐๐๐.0๐ บาท (หนึง่ลา้นเกา้แสนบาทถว้น)

ผู้ย่ืนขอ้เสนอจะตอ้งมีคณุสม'บด ดังต่อไปน้ี 
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔ .ไมเ่ปน็บคุคลซีง่อยู่ระหว่างถกูระงับการย่ืนขอ้เสนอหรือทำสญัญากบัหนว่ยงานชองรัฐไว้ชัว่คราว 

เนือ่งจากเปน็ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเนนิผลการปฏบิตังิานชองผูป้ระกอบการตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรวีา่การกระทรวง 
การคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครือขา่ยสารสนเทศชองกรมบญัชกีลาง

๕. ไมไปน็บุคคลซ่ึงถูกระบุซ่ือไว้ในบัญชีรายซ่ือผู้ท้ิงงานและไต้แจ้งเวียนซ่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ชองรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศชองกรมบญัชกีลาง ซ่ึงรวมถึงนติิบคุคลทีผู้่ทิง้งานเปน็หุน้ส่วนผู้จัดการ กรรมการผู ้
จดัการ ผู้บริหาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย

๖. มคีณุสม'บตและไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหาร 
พสัดภุาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรับจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว 
๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูย่ื้นขอ้เสนอราคารายอืน่ทีเ่ขา้ย่ืนขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ 

วนัประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การชดัขวางการแขง่ชนัราคาอยา่งเปน็ธรรม 
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผู้ไต้รับเอกสิทธ้ืหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏเิสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลชองผู้ย่ืนขอ้ 
เสนอไต้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึและความคุ้มกันเซ่นว่าน้ัน

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา................... -....................... ไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณคีณะกรรมการราคากลางไตป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สร้างสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไว้กบั 
กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สร้างในวงเงินไม่



.บาท (1 .) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญานอ้ยกวา่.....................-.........
โดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ

ผูย่ื้นขอ้เสนอทีเ่สนอราคาใบรูปแบบของ “กจิการรว่มคา้” ต้องมีคุณสมบัติ ดงันี ้
(๑) กรณทีีก่จิการร่วมคา้ไตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น 

ตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไวใบเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และย่ืนข้อเสนอใหย่ื้นข้อเสนอในนาม “กจิการรว่มคา้” 
ส่วนคณุสมบติัต้านผลงานก่อสร้าง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใขแ้สดงเปน็ผล 
งานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ทัง้นี ้ผลงานงานกอ่สร้างของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใช ้
แสดงเปน็ผลงาบกอ่สร้างของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอืสอบราคาไต ้ หมายความวา่ สามารถนำผลงาน 
งานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่มาใชแ้สดงเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาหรอื 
สอบราคาไต้

(๒) กรณทีีกิ่จการร่วมค้าไมไ่ต้จดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นติิบคุคลแต่ละนติิบคุคล 
ทีเ่ขา้ร่วมคา้ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเง่ือนไขทีก่ำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา 
เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ไตม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้ รายใดราย 
หนึง่เปน็ผู้รับผิดขอบหลักในการเขา้ย่ืนข้อเสนอกบัหนว่ยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมกบัการย่ืนขอ้ 
เสนอ กจิการรว่มคา้นัน้ สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัรายเดยีวเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ที ่
ยืน่ขอ้เสนอในการประกวดราคาหรือสอบราคาไต้

(๓) สำหรับแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาคณุสมบตัขิองผู้ย่ืนขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการร่วมค้าใหใ้ชบ้งัคบัถึง 
การคดัเลอืกคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่ปน็กจิการรว่มคา้ในการซือ้หรือจา้ง เขา่หรอืงานบรกืารหรืองานจา้งที ่
ปรกึษาหรอืงานจา้งออกแบบหรือควบคมุงานกอ่สร้าง โดยอนุโลม

ทัง้นี ้“กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็ 
นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณชิย์

๑๒. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (Electronic 
G overnm ent P rocurem ent ะ e  - GP) ของกรมบญัชกีลาง

๑๓. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซีง่ไตร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งลงทะเบยีนในระบบจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐด้วย 
อิเล็กทรอนกิส์ (Electronic G overnm ent P ro cu rem en t: e - GP) ของกรมบญัชกีลาง ตามทีค่ณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผูย่ื้นขอ้เสนอตอ้งไมอ่ยูใ่นฐานะเปน็ผูใ้มแ่สดงบญัชรีายรับรายจา่ยหรอืแสดงบญัชรีายรับรายจา่ยไม ่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซืง้ไตร้บัคดัเลอืกเปน็คูส่ญัญาตอ้งรับและจา่ยเงินผา่นบญัชธีนาคาร เวน้แตก่ารจา่ยเงนิ 
แตล่ะคร้ังซีง่มมีลูคา่ไมเ่กนิสามหมืน่บาทคูส่ญัญาอาจจ่ายเปน็เงินสดกไ็ต ้ตามทีค่ณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๖. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูท้ ีผ่า่นการคดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการจา้งของกรมทางหลวง
โดยเปน็ผู้Iดร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมา.....................-....................... และไมข่าดคณุสมบตัติามเง่ือนไขในการ
จดทะเบยีนผูร้บัเหมา

ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิสใ์นวนัที่
ระหวา่งเวลา น.น. ถง



ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ในราคาชดุละ ๒๐๐.๐0 บาท ผา่นทาง
ระบบจัดซือ้จดัจา้งภาครัฐดว้ยอเิลก็ทรอนกิสแ์ละฟา้ระเงนิผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัที.่........................ถึงวันท่ี
........................โดยดาวนโ์หลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ไดภ้ายหลงัจากฟา้ระเงิน
เปน็ทีเ่รียบรอ้ยแลว้จนถงึกอ่นวนัเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ทีเ่ว็บไซต์ w w w .doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th หรือ 
สอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข ๐๔๕๒๔๓๔๒๖ ในวนัและเวลาราชการ

ผูส้นใจตอ้งการทราบรายละเอยีดเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายละเอยีดและชอบเขตชองงานโปรดสอบถามมายงั 
กรมทางหลวง ผา่นทางอเีมล ์ doh0711@ doh.go.th หรอืซอ่งทางตามทีก่รมบญัชกีลางกำหนดภายในวันที่
........................โดยกรมทางหลวงจะซืแ้จงรายละเอยีดดงักลา่วผา่นทางเวบ็ไซต ์w w w .doh.go.th และ
w w w .gprocurem ent.go.th ในวนัท ี่........................

งานตามประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ (e-bidding) นี้

• ไตร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.................................. แล้ว
• ยงัไมไ่ตร้บัจดัสรรเงินงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ......๒๕๖๒.............

อน่ึง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งครัง้นี ้จะมีการลงนามในสญัญาหรือขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืไตต่้อเมือ่พระราช 
บญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มผีลใชบ้งัคบัและไตรั้บจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรบักรณทีีไ่มไ่ตร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งในคร้ังดงักลา่ว หน่วย 
งานชองรฐัสามารถยกเลกิการจดัซือ้หรอืการจดัจา้งไต้

ประกาศ ณ วันท่ี ลงิหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงซ้ือ) ประลองยทุธ ์ กสิวงศ์
(นายประลองยทุธ ์ กสิวงศ์)

รกัษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี่
๑

ปฏบิตัริาชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

อนนุตัร่ิางประกาศ

(นายประลองยทุธ ์ กสิวงศ์)
รกัษาราชการแทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอบุลราชธานทีี ่ ๑ 

ปฏบิตัริาชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

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


หมายเหต ุ ผูป้ระกอ,บการสามารถจดัเตรยีมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสว่นที ่ ๑ และเอกสารสว่นที ่๒) 
ในระบบ e-GP ไดต้ัง้แตวั่นทีซ่ือ้เอกสารจนถงึวันเสนอราคา

*เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคา แบบรปูรายการละเอยีด ใหผู้้ย่ืนข้อเสนอ สามารถดาวน์โหลดได้ท่ีเว็บไซต์ 
w w w .doh.go.th ดังนี

(๑) รายการละเอยีดและขอ้กำหนดการกอ่สรา้งทางหลวง เลม่ท่ี ๑ และเลม่ที ่ ๒

(๒) รายละเอยีดและขอ้กำหนดการจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทางฉบบักรกฎาคม ๒๔๕๑

(๓) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟฟา้แสงสว่างบนทางหลวง

(๔) ขอ้กำหนดและมาตรฐานทัว่ไป งานติดต้ังไฟสญัญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง

(๕) คูม่อืเครือ่งหมายควบคมุการจราจรในการกอ่สรา้ง\jรณะและบำรงุรกัษา ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๖๑

(๖) คูม่อืควบคมุงานกอ่สรา้งสะพานและทอ่เหลีย่ม คสล.

(๗) รายละเอยีดและหลกัเกณฑง์านบรหิารการจราจรในระหวา่งการกอ่สรา้ง

(๘) ขอ้กำหนดพเิศษ

(๙) STANDARD DRAWING

http://www.doh.go.th


รายละเอียดของงานแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
เลขท่ี คค 06050/U.2/....... J. .......................  ลงวับท่ี..................................

จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงาบหมวดทางหลวงหนองไฮ บริเวณหมวดทางหลวงหนองไฮ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ทางหลวงหมายเลข 
23 ตอน เข่ืองใน - อุบลราชธานี ที่ กม.265+612 ปริมาณงาน 1 หลัง

ลำดับที่ รายการ

หน่วย

(Unit)

ปริมาณงาน 

(Estimated) รายละเอียดและข้อกำหนด

1 ก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงหนองไร หลัง 1.000 ข ้อกำหนดและมาตรฐานท ี่ใช ้ในการก ่อสร ้างเป ็นไปตามแบบมาตรฐานกรมทางห ลวง 

(STANDARD DRAWING FOR HIGHWAY DESIGN AND CONSTRUCTION 2015 

REVISION) ฉ บ ับ แก เ้ข 8 ม ี.ค . 2561 และหรือท ี่กำหนดไว ้ในแบบก ่อสร้าง

2. ภายในระหว่าง กม.ท่ีแสดงไว้ในนัญช ผู้ว่าจ้างมืสิทธท่ีจะกำหนดให้ทำการ จ้างก่อสร้างจ้างเหมาทำการก่อสร้างอาคารสำนักงานหมวดหางหลวงหนองไฮ ในตอบใด กว้างเท่าใด หรือเว้นตอบใด 
ตามความจำเป็นและเพิ่มตอน ตอบต้นหรือตอบปลาย ภายในระยะไม่เกินต้านละ 5 กิโลเมตร เพ่ือ'ให้โต้ ปริมาณงาบตามกำหนดไว้ในประกาศนี้

3. ภายในกำหนด 7 วัน นับถัดจากวับลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานระยะเวลาท่ีจะดำเนินงาน (Time Schedule) ให้เป็นท่ีพอใจผู้ว่าจ้างโดยแสดงถึงข้ันตอนของการทำงาบและกำหนดเวลา 
ที่จะต้องใช้ใบการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ โดยเสนอให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาก่อนเริ่มลงมือก่อสร้าง และให้ถีอแผนการทำงาบน้ีเป็นส่วนหน่ึงของสัญญา

ล้ามิใต้เสนอแผนงาบ หรือไม,สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหน่ึง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏินัติ 
ตามคำส่ังของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาบ หรือบริษัทท่ีปรืก'ษาซ่ีงได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธท่ีจะบอกเลิกสัญญาน๋ึได้ และมีลิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้าง 
ให้ลุล่วงไปไต้ด้วย

การท่ีผู้ว่าจ้างไมใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนี้บใม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความผิดตามสัญญา



4. เพื่อเป็นการให้ข่าวสารเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราขการแก่ประขาซบ ผู้รับจ้างจะต้องติดต้ังป๋ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการก่อสร้าง ณ บริเวณสถานท่ีก่อสร้างไว้อย่างน้อย 2 จุด คือจุดเร่ิมต้น 
และจุดสินสุดของโครงการก่อสร้าง ทั้งน้ีเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางปฎิบ้ติใบการติดต้ังแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเก่ียวกับงานก่อสร้างของทางราขการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 22 มกราคม 2551 แจ้งตาม 
หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีท่ี บร.050ร/ว.27 ลงวันท่ี 28 มกราคม 2551 โดยให้ระบุรายละเอียดในประกาศ ดังน้ี

4.1 ซ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานท่ีติดต่อ พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
4.2 ประเภทซนิดของสิงก่อสร้าง
4.3 ปริมาณงานก่อสร้าง
4.4 ซ่ือ ที่อยู่ ผู้รับจ้างหรือหน่วยงานท่ีก่อสร้างพร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.5 ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาส้ินสุดของงานหรือโครงการ
4.6 วงเงินค่าก่อสร้าง
4.7 ซ่ือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.8 ซ่ือเจ้าเหน้าที่ของบริษัทวิศวกรท่ีปรึกษาผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
4.9 กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประซาขน

5. ในการก่อสร้างให้ปฎินัติตามรายละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มท่ี 1 และเล่มที่ 2
6. ผู้รับจ้างมีหน้าท่ีจัดหา ติตต้ังเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในงาบก่อสร้าง ตามแบบเลขท่ี RS - 102 TS - RS 104 TS เพ่ือความสะดวกและปลอดภัยในการควบคุมงาน 

จนกว่างาบจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา
7: ผู้รับจ้างต้องจัดหาเคร่ืองมีอทคลอง สำหรับงานควบคุมและแนะนำประจำโครงการฯ (งาน SQIL) งานควบคุมผิวทางแอสพิลค์คอนกรีต ตามบัญชีเครื่องมีอหดลองต้านวิเคราะห์และวิจัยท่ี-!-และท่ี 2 

และจัดพาเครื่องมือส์ฯรวจ (ตามบัญชีเครื่องมีอสำรวจท่ี 3) หรือดีกว่า เพ่ือใช้โนการควบคุมจนกว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญา 
8. ในระหว่างการดำเนินงาบก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้การจราจรผ่านไต้โดยสะดวกและปลอดภัย โดยอยู่ในดุลยพินิจของบายช่างโครงการ และไต้ติดต้ังป้าย เคร่ืองหมาย ตลอดจนจัดให้มี 

คบให้สัญญาณจราจร และมีโคมไฟแสดงสัญญาณจราจรใบเวลากลางคืน ตามมาตรฐานของกรมทางหลวง และของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุนัติภัยแห่งซาติ ประกาศเจ้าพนักงานจราจรท่ี 1/2547 
เร่ืองการขุดหลุม งานปลูกป้ก หรือวางส่ิงของเกะกะไว้ในทางสาธารณะ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดขอบความเสียหายใด ๆ อับเกิดจากการไม่ปฎิบ้ติตามให้ถูกต้องตามเง่ือนไขในข้อน้ี



หน้า ๑/๓

รายละเอียดของาบแนบท้ายประกาศ 
เลขท่ี คค 06050/11.2/......./ ..............  ลงวับท่ี..............

ท่ี รายการ หน่วย ปริมาณ หมายเหตุ

1 งานร้ือถอนอาคารเดิม LS.
2 ดินถมและปรับระดับ ลบ.ม. 295
3 ทรายรองพ้ืน ลบ.ม. 3.12
4 เสาเข็ม ขนาด 0.26 * 0.26 * 21.00 ม. ต้น 0
5 คอนกรีตผสมเสร็จโครงสร้าง 210 ksc. (ลูกบาศก์) ลบ.ม./ 28,-
6 คอนกรีตหยาบ 1:3:5 ลบ.ม. 0.36,
7 เหล็กเส้น RB 6 มม. 1 SR 24 ดัน 0.255"
8 เหล็กเส้น RB 9 มม. 1 SR 24 ดับ 0.523'
9 เหล็กเส้น DB 12 มม. 1 SD 40 ดัน 0.28,
10 เหล็กเส้น DB 16 มม. 1 SD 40 ตัน 3.13/
11 ไม้แบบ ตร.ม. 135,
12 ลวดผูกเหล็ก กก./ 105,. รวมค่าแรง
13 พ้ืนสำเร็จรูป ตร.ม. 95 '
14 งานก่ออิฐ 1/2 แผ่น ตร.ม. 235 ,
15 งาบฉาบ ตร.ม. g

16 ประตูกระจกบานเปิดคู่+กระจกติดตาย วงกบอลูม้เนียมสี'ขาว พร้อมอุปกรถใ (ป.1) ชุด/ 1/
17 ประตูกระจกบานเปิดเด่ียว+กระจกติดตาย วงกบอลูมิเนียมสิขาว พร้อมอุปกรณ์ (ป.2) ชุด , 2 / รวมค่าแรง
18 ประตูกระจกบานเปิดคู่ วงกบอลูมิเนียมสี'ขาว พร้อมอุปกรณ์ (ป.2-1) ชดุ , 2 < รวมค่าแรง
19 ประตูกระจกบานเปิดเด่ียว+หน้าต่างบานเล่ือน วงกบอลูมิเนียมสี'ขาว พร้อมอุปกรณ์ (ป.3) ชดุ^ 1 ‘ รวมค่าแรง
20 ประตูบานเปิดเด่ียวไม้สังเคราะห์ พร้อมอุปกรณ์ (ป.4) ชุด . 2, รวมค่าแรง
21 หน้าต่างกระจกบานเล่ือน+กระจกติดตาย วงกบอลูมเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์ (น.1) ชุด . 3 , รวมค่าแรง
22 หน้าต่างกระจกติดตาย วงกบอลูม้เนียมสี'ขาว (น.2) ชดุ, 3 , รวมค่าแรง
23 หน้าต่างบานกระทุ้ง วงกบอลูมิเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์ (น.3) ชุด 4 รวมค่าแรง
24 หน้าต่างบานเล่ือน+กระจกติดตาย วงกบอลูมเนียมสีขาว พร้อมอุปกรณ์ (น.4) ชุด 1 รวมค่าแรง
25 บานเกร็ดอลูมิเนียมติดตาย วงกบอลูมิเนียม (น.6) ชุด 4 รวมค่าแรง
26 พ้ืน'คู่กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 24" * 24" (พ.!) ตร.ม. 94 รวมค่าแรง
27 พ้ืนคู่กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 24" * 24" (พ.2) ตร.ม. 12 รวมค่าแรง
28 พ้ืนคู่กระเบ้ืองแกรนิตโต้ ขนาด 24" * 24" (พ.ร) ตร.ม. 42



ท่ี รายการ หน่วย ปริมาณ หมายเหตุ

29 ผนังบุกระเบ้ืองประดับ ขนาด 8" * 8" (ผ.2) ดร.ม. 58
30 ผนังบุกระเบ้ืองประดับ ขนาด 8" * 8" (ผ.3) ตร.ม. 15
31 ผนังห้องบ้ําสำเร็จรูป (ผ.4) ดร.ม. 12
32 กระเบ้ืองหลังคา CPAC ดร.ม. 230
33 เหล็กรูปพรรณ LS 50 * 50 * 4.50 มม. ท่อน 85
34 เหล็กรูปพรรณ C 150 * 75 * 4.50 มม. ท่อน 36
35 ฝัายิปซ่ํมบอร์ดชนิดมีฟอร์ย หนา 9 มม. พร้อมโครงเหล็กชุปลังกะสี ดร.ม. 165
36 ระแนงไม้เบ้ือแข็ง 1/2 พร้อมโครงไม้เบ้ือแข็ง 2" * 3" ดร.ม. 26
37 ทาสีพลาสติก ดร.ม. 408
38 ทาสีกันสนิม ดร.ม. 187
39 สายไฟฟ้าและสายเมน LS. 1
40 สวิทซ์ชนิดฝังในผนัง จุด 9
41 ปล๊ักชนิดฝังในผนัง จุด 9
42 แผงสวิทซ์แบบ Main Circuit Breaker ชุด 1
43 Circuit Breaker ชุด 2
44 หลอด Fluorescent ขนาด 2 * 40 พ. ชุด 10
45 หลอด Fluorescent ขนาด 1 * 40 พ. ชุด 5 เหมารวม
46 อ้างล้างหน้าสำหรับห้องน้ํา ชุด 3
47 กระจกเงา ขนาด 0.40 * 0.50 ม. ชุด 3
48 บานกระจกติดห้องน้ํา ขนาด 0.75 * 1.50 ม. ชุด 1
49 โถปิสสาวะ พร้อมก๊อกน้ําแบบกด ชุด 2
50 โถส้วมชักโครกน่ังราบ พร้อมหม้อพักน้ํา รุ่นประหยัดบ้ํา เคลือบสีธรรมดา ชุด 2
51 ข่องกระดา'ษชำระ ชนิดฝังผนัง ชุด 2
52 ช่องใส่สบู่ ชนิดฝังผนัง ชุด 2
53 ก๊อกบ้ําโครเมียม ชุด 3
54 ก๊อกน้ําอเนกประสงค์ ชุด 3 <
55 ตะแกรงดักผง ชุด 4 (
56 สายชำระ ชุด 2 /
57 งานเดินท่อโสโครกโถส้วม จุด 2 เ
58 งานเดินท่อโสโครกโถปีสสาวะชาย จุด 2 L
59 งานเดินท่อน้ําท้ิง อ่างล้างหน้า จุด 3 /



ท่ี รทยการ หน่วย ปริมาณ หมายเหตุ

60 งานเดินท่อน้ําท้ิง อ่างล้างจาน จุด 1-
61 งานเดินท่อบ้ําท้ิง (ห้องน้ํา) จุด 2 -
62 งาบเดินท่อโสโครก ระ'บายอากาศ จุด 2 -
63 งานเดินท่อบ้ําดี โถส้วม จุด 2 -
64 งาบเดินท่อน้ําดี โถปัสสาวะชาย จุด 2 '
65 งานเดินท่อน้ําดี อ่างล้างหน้า จุด 3 .
66 งานเดินท่อน้ําดี อ่างล้างจาน จุด 1/
67 งานเดินท่อน้ําดี ก๊อกน้ําอเนกประสงค์ จุด 3 '
68 งานเดินท่อน้ําดิ สายฟ้าระ จุด 2.
69 บ่อพัก 0.9 * 1.05 * 1.35 * 0.10 ม. ชุด, 1 <
70 ถังเกรอะ DS.1200 ถัง 1,
71 ถังกรองไร้อากาศ DL.1200 ถัง 1 ‘
72 ป้ายสำนักงานหมวด แห่ง 1 .
73 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก WIRE MESH ® 0.20 ม. หนา 15 ซม. (ภายในหมวดทางหลวง) ตร.ม. 300.


