
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเปปเทฐ)

โครงการ /  งาน
งานจา้งเหมาทำการงานเครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวง 

หมายเลข ๓๒, ตอนควบคมุ ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง -  อา่งทอง, ระหวา่ง กม.๒๖+๖๑๒ -  กม.๔๙+ ๐๘๗ (เปน็ 
แหง่ๆ) และในทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคมุ ๐๒๐๒^ตอน ปา่โมก -  บางปะหนั ท่ี กม.๔๒+ ๑๑๘ (แยกผึง่ 
แดด),ปรมิาณงาน ๑1๙๔ ๐,ตร.ม.

๑. แบบรปูรายการหรอืคณุลกัษณะเฉพาะ
งานจา้งเหมาทำการงานเครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ในทางหลวง

หมายเลข ๓๒ ตอนควบคมุ ๐๒๐๑ ตอน นครหลวง -  อา่งทอง ระหวา่ง กม.๒๖+๖๑๒ -  กม.๔๙+ ๐๘๗ (เปน็ 
แหง่ๆ) และในทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอนควบคมุ ๐๒๐๒ ตอน ปา่โมก -  บางปะหนั ท่ี กม.๔๒+ ๑๑๘ (แยกผึง่ 
แดด) ปรมิาณงาน ๑,๙๔๐ ตร.ม. โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้

๑ งาน รเธผ ?ม*\า? (ขนิดแผ่นเหล็กขุบสังกะสีหนา ๑.๒ มม.)
แผ่นสะท้อนแสงชนิด รบ?๓  เ-แธเ-{า เผาาธผรโ!V ธ?/\อ?
(แบบที ่ ๗,แบบท่ี ๘ และแบบที ่ ๑๐) หรือชนดิ V ??! แ1รบ 
เผา?ผรโโ7  ธ?/\อ? (แบบที ่ ๙) พืน้สีตา่งๆ สะทอ้นแสง,
ตวัอกัษร,เสน้ขอบหรอืเครือ่งหมายสดีำ(ทบึแสง) ชนดิมเีฟรม^

๒ งาน รเธผ ? แ/\า? (ชนดิแผน่เหลก็ซบุสงักะสหีนา ๑.๒ มม.)
แผ่นสะทอ้นแสงชนดิ รบ??? เ-แธเ-เา เผา?ผรเ77 ธ?/Vอ?
(แบบท่ี ๗,แบบท่ี ๘ และแบบท่ี ๑๐) หรือชนิด 7??7 เ-แธเ-เ 
เผา?ผร177 ธ?/\อ? (แบบท่ี ๙) พ้ืนสีต่าง  ๆ สะท้อนแสง,
ตวัอกัษร,เสน้ชอบหรอืเครือ่งหมายสดิำ(ทบึแสง) ชนดิไมม่เีฟรม , 

๓ งานเสาปา่ยจราจรเหลก็กลวงขนาด II] ๔"X๔"X๒.๓๐ มม.

๗.๒๐^ ตร.ม. '

๑.๖๒ , ตร.ม. ,

๒๗.๐๐, ม.
ยาว ๔.๔๐ ม .,

๔ งานเสาปา่ยจราจรเหลก็กลวงขนาด 0  ๔"X๕"X๒.๓๐ มม. ๑๘.๐๐ , ม . '

ยาว ๔.๔๐ ม. ,
๔ งาบ าผ??!ฬ0??^5าเธ ?7\เผา (7?110พ & ผเ-แา ? ) , ๑,๗๓๙.๐๐, ตร.ม. '
๖ งานฉาบผวิดว้ยวสัดุเคลือบผวิจราจรเพ่ีอลดการล่ืนไถล (/\ผา! รผอ)/ ๒๑๑.๐๐, ตร.ม . . .
๗ งาน า?/\??เธ เ^ผ/Vธ?ผเ?ผา อบ?เผธ ธอผรา?บธาเอผ ๑.๐๐, แร. /

(ชุดท่ี ๓) /
ผูย่ี้นขอ้เสนอจะตอ้งมคุีณสมบตั ิ ดังต่อไปน้ี
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไมเ่ปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวช้ ัว่คราว 

เน ือ่งจากเปน็ผ ูท้ ีไ่มผ่า่นเกณ ฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานชองผูป้ระกอบการตามระเบยีบท ีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรใ่นระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบขุือ่ไวใ้นบญัชรีายซือ่ผูท้ ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนซือ่ใหเ้ปน็ผูท้ ิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรฐัใบระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงีนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย



๖. มคีณุสมบต้แิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ
ภาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว
๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การขดัขวางการแชง่ชนัอยา่งเปน็ธรรม ใน 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผูไ้ตร้บัเอกสทิธีห้รอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่ 
ขอ้เสนอไตม้คีำลงัใหส้ละเอกสทิธและความคุม้กนัเชน่วา่นัน้

๑๐. เปน็ผูป้ระกอบการทีข่ึน้ทะเบยีนงานกอ่สรา้งสาขา.................... -....................... .ไวก้บักรมบญัชกีลาง
(กรณคึณะกรรมการราคากลางไตป้ระกาศกำหนดใหง้านกอ่สรา้งสาขานัน้ตอ้งขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการไวก้บั 
กรมบญัชกีลาง)

๑๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สรา้งในวงเงนิ
ไมน่อ้ยกวา่................ -...................บาท (......................... -......................... ) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญาโดยตรงกบั
หนว่ยงานของรฐั หรอืหนว่ยงานเอกขนทีก่รมทางหลวง เชือ่ถอื

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบของ “กจิการรว่มคา้’' ต้องมคีณุสมบต้ ิ ดงันี ้
(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งมคีณุสมนติคิรบถว้น 

ตามเงือ่นไขท ีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให เ้สนอราคาในนาม “ ก จิการรว่ม คา้” 
สว่นคณุสมนติติา้นผลงานกอ่สรา้ง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใขแ้สดงเปน็ 
ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาไต้

(๒) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไมใตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นติบิคุคลแตล่ะนติบิคุคลทีเ่ขา้รว่มคา้ 
ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมนติคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ 
ไตม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนีง่เปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัใบ 
การเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ กจิการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งของผูร้ว่มคา้หลกัราย 
เดยีวเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่ขอ้เสนอไต้

ทัง้นี ้ “กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีน 
เปน็นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณขีย์

๑๒. ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซ ือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (?๒0*โ(วก10
(วิ0^/6โกโก6 ก'เ ? โ0(ะบโ6 โก6 ก1: ะ 6  - (ว?ิ) ของกรมบญัชกีลาง

๑๓. ผูย้ืบ่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูท้ ีผ่า่นการดดัเลอีกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการจา้งของกรมทางหลวง โดย 
เปน็ผูI้ตร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมางานบำรงุทางประเภท ๗ (งานจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง ดว้ย 
วสัดเุทอรเัมพลาสตกิ) และงานบำรงุทางประเภท ๑๕ (งานบาียจราจร) และไมข่าดคณุสมนติติามเงือ่นไขในการจด 
ทะเบยีนผูร้บัเหมา น้ัน

๒. หลกัเกณฑแ์ละสทิธใ๊นการพจิารณาราคา
การพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ จะพจิารณาดดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑร์าคาและ 

จะพจิารณาจากราคารวม 
๓. วงเงนิในการจดัจา้ง

วงเงนิงบประมาณ ๙๙๘,๓๐๐.๐๐ บาท (เงนิเกา้แสนเกา้หมืน่แปดพนัสามรอ้ยบาทถว้น)
วงเงนิราคากลาง ๙๙๘,๓๐๐.๐๐ บาท (เงนิเกา้แสนเถา้หมืน่แปดพนัสามรอ้ยบาทถว้น)



- ๓
๔. ระยะเวลาดำเนนิการและสง่มอบงาน

ดำเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ภายใน ๖ ๐ /วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา
๕. ราคาคา่เอกสารประกวดราคา และหลกัประกนัการเสนอราคา

๖.๑ คา่เอกสารประกวดราคา ชดุละ ๒๐๐.๐๐/ บาท (เงนิสองรอ้ยบาทลว้น)
(ตามคำสัง่กรมทางหลวง ท่ี บ.®/๑๒๑/ ๒๔๖๐ ลงวันที ่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๐)

๖.๒ หลกัประกนัการเสนอราคา จำนวน....... - ......... บาท (....................................................)

๖ . มาตรฐาน!!เมือ1!เาง
เมือ่กรม ไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตามประกาศนี ้

แลว้ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏบิตังิานกอ่สรา้งดงักลา่ว ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมแีละใขผู้ผ้า่นการทดสอบ 
มาตรฐาน!!เมอืชา่งจากคณะกรรมการการคำหนดมาตรฐาน และทดสอบ!!เมอืแรงงานหรอืสถาบนัของทางราชการอืน่ 
หรอืสถาบนัเอกซนทีท่างราชการรบัรอง หรอืผูม้วืฒุบิตัรระดบั ปวช. ปวส. และ ปาท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนั 
การศกึษาที ่ ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้ ในอตัราไมต่ากวา่รอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะตอ้งมชีา่ง 
จำนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดังตอ่ไปนี ้

๗.๑ ชา่งโยธา /
๗.๒ .....................-...................
๗.๓ .....................-...................
๗.๔ .....................-...................

๗. งานตามคณุลกัษณะเฉพาะนี้
0  ไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว 
0  ยงัไมใตร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒
อน่ึง การจดัชือ้หรอืการจดัจา้งครัง้นี ้ จะมกืารลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืไดต้อ่เมือ่ 

พระราชบญัญต้งิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ มผืลใชบ้งัคบัและไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรบักรณทีีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดัชือ้หรอืการจดัจา้งในครัง้ดงักลา่ว 
หนว่ยงานชองรฐัสามารถยกเลกิการจดัชือ้หรอืการจดัจา้งได้

๘. กรมทางหลวงขอสงวนสทิธึใ๋นการพจิารณาขยายอายสุญัญา ตามแนวทางการพจิารณาขยายอายุ 
สญัญา หรือการงด หรอืลดคา่ปรบังานจา้งเหมาของกรมทางหลวง (สงิหาคม ๒๕๖๑)

๙. สถานทีต่ดิตอ่หรือขอทราบขอ้มลูเพิม่เตมิ หรือล่งขอ้เสนอแนะ วจิารณ ์หรือแสดงความคดิเหน็
ประซาซนผูส้นใจสามารถวจิารณแ์ละเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะเก ีย่วกบัรายละเอยีด 

คณุลกัษณะเฉพาะงานนีเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรโดยไปรษณยีต์อบรบัดว่นพเิศษ (51ฬร) จา่หนา้ซองลงื คณะกรรมการ 
จดัทำรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ทีอ่ยู ่ แขวงทางหลวงอา่งทอง เลขที ่ ๑๒๘ หมู่ท่ี ๘ ตำบลโรงขา้ง อำเภอบาัโมก 
จงัหวดัอา่งทอง ๑๔๑๓๐ โทรคพัทหํมายเลข ๐๓๕ - ๖๖๑๗๔๒ ตอ่ ๒๑ โทรสารหมายเลซ ๐๓๕ - ๖๖๑๗๔๓ 
หรอืทาง 5-๓ 3แ /ฬ ป X655 ะ ป๐เา๑๐๖๔®ช๐เา.ฐ๐.ปา โดยระบซุือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได้

สาธารณซบทีต่อ้งการเสนอแบะ วจิารณ  ์ หรอืมคีวามเหน็ ตอ้งเปดิเผยซ ือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลข 
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดข้องผูท้ีใ่หเ้สนอแนะ วจิารณ ์ และมคีวามเหน็ดว้ย



หมายเหตุ
- ค่าปรับร้อยละ.....๐,๒๕...^ของ]ค่าจ้างตา;ม.สัญญาต่อ.'วัน

(ตามคำส่ังกรมทางหลวง ท่ี บ.๑/ ๑๒๑/ ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐)
- กำหนดยืนราคา .๑ ๘ .๐ ..' ...วัน..นบแต่วันเสนอราคา
- การจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ 96 0  มี 0  ไม่มี

การหักเงินประกันผลงาน ๑๐ ^0 0  มี □ ไ ม ่ม ี
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า X) เป็นไปตามสูตรของราชการ

(ลงข่ือ)......... โ^ โ โ !^ ^ !โ โ^ โ..................ประธานกรรมการ
(นายธีระศักด้ื วันนาพ่อ) รอ.ขท.อ่างทอง (ว)

(ลงข่ือ)......................... * ^ ^ ^ . . . . . . . .  กรรมการ
(นายสายัณต์ ทองเหลือง) ขอ.ฃท.อ่างทอง

(ลงข่ือ).. ....... ก ั^ ^ .............กรรมการ
(นายสมบติ ทองเน้ือแปด) ชม.ฃท.บางปะหัน

งินซอบ

(นายปฏฑิซว ุฒศกัย ์ สขุช)ี 
ผอ.ขท. รกัษาร\ขการแทน

ผอ.ขท.


