
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (อ-เวเปฟเท?)

โครงการ /  งาน
งานจา้งเหมาทำการปรบัปรงุจดุเสีย่งและบรเิวณอนัตรายบนทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอนควบคมุ ๐๑๐๐ ตอน อา่งทอง -  ปากดง ระหวา่ง กม.๑ +๑๗๖ -  กม.๒+๒๓๐ 
ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (๗๔๙.๔๒ ตร.ม.)

๑. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
งาบจา้งเหมาทำการปรบัปรงุจดุเสีย่งและบรเิวณอนัตรายบนทางหลวง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

ในทางหลวงหมายเลข ๓๐๖๔ ตอนควบคมุ ๐๑๐๐ ตอน อา่งทอง -  ปากดง ระหวา่ง กม.๑ +๑๗๖ -  
ปรมิาณงาน ๑ แห่ง (๗๔๙.๔๒ ตร.ม.) โดยมรีายละเอยีดดงัตอ่ไปน้ี

กม.๒+๒๓๐

๑ งาน พ -ธธ/\เท (วิบ/\ธอธ/\เ1 7 เ-||(*ผ 5ร5 ๓.๒ เพท. 
(ะม ^ร 1 าก'ธธ 1

๖๔๐.๐๐ ม.

๒ งาน 51(3โง ธ1/น โ ชนดิแผน่เหลก็ซบุสงักะสหีนา ๑.๒ มม. ตดิแผน่ 
สะทอ้นแสงชนดิ รบธธธ บเ(วแิ7 เผาโผรเ■ ก' (วิธ/^อธ (แบบที ่ ๗, 
แบบท่ี ๘ และแบบที ่ ๑๐) หรือชนดิ Vธธ'V บเ(วิแ เผา"ธผรโก'
(วิธ/\05 (แบบท่ี ๙) พืน้สีตา่งๆ สะทอ้นแสง, ตวัอกัษร,
เสน้ขอบหรอืเครือ่งหมายสีดำทบีแสง (ชนดิมีเฟรม)

๑๙.๑๓ ตร.ม.

๓ งานเสาบาียจราจรเหลก็กลวงขนาด 0  ๖"X๖"X๓.๒ เทเท. 
ยาว ๔.๐๐ ม.

๒๐.๐๐ ม.

๔ งานเสาบาียจราจรเหลก็กลวงขนาด 0  ๓"X๓"X๓.๒ เท/ท. 
ยาว ๔.๐๐ ม.

๔๔.๖๐ ม.

๔ งาบฉาบผวิดว้ยวสัดเุคลอืบผวิจราจรเพือ่ลดการลืน่ไถล (/\ผาา รผอ) ๒๖๔.๖๒ ตร.ม.
๖ งาน ธบเทธ1ธ 57ธเธ (7ไ-เธธเทอธบ \5710 ๓๔.๘๐ ตร.ม.
๗ งาน 7แ5ธเท๐ ธเ./\ร7เ(1 ธ/\เผ'7  (75110พ  & พ บ 175) ๔๔๐.๐๐ ตร.ม.
๗ งาบหมดุสะทอ้นแสง ๓๖๐ องศา ๑๖๔.๐๐ อัน
๙ งานเบาีสะทอ้นแสงสเีหลอืงแบบส่ีเหลีย่มแบบ ๑ หน้า 

ขนาด ๐.๑๔ X ๐.๑๔ ม.
๑๑๐.๐๐ อัน

๑๐ งาน 7ธ4ธค(ะ เท /พ /\(วิ51ท5ผ7  อบธเผ(วิ ดวผร7ธบ(7โเ0ผ 
(ชุดที ่ ๖)

๑.๐๐ 1.5.

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี
๑. มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม,เปน็บคุคลลม้ละลาย 
๓. ไมอ่ยูร่ะหวา่งเลกิกจิการ
๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืทำสญัญากบัหนว่ยงานของรฐัไวข้ ัว่คราว 

เน ือ่งจากเปน็ผ ูท้ ีไ่มผ่า่นเกณ ฑก์ารประเมนิผลการปฏบิตังิานของผูป้ระกอบการตามระเบยีบท ีร่ฐัมนตรวีา่การ 
กระทรวงการคลงักำหนดตามทีป่ระกาศเผยแพรในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัขกีลาง

๔. ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูระบซุือ่ไวในบญัชรีายฃือ่ผูท้ ิง้งานและไดแ้จง้เวยีนชือ่ใหเ้ปน็ผูท้ ิง้งานของหนว่ยงาน 
ของรฐัในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ซึง่รวมถงึนติบิคุคลทีผู่ท้ิง้งานเปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการ กรรมการ 
ผูจ้ดัการ ผูบ้รหิาร ผูม้อีำนาจในการดำเนนิงานในกจิการของนติบิคุคลนัน้ดว้ย



- ๒ -

๖. มคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัด ุ
ภาครฐักำหนดในราชกจิจานเุบกษา

๗. เปน็นติบิคุคลผูม้อีาชพีรบัจา้งงานทีป่ระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสด์งักลา่ว
๘. ไมเ่ปน็ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนักบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอีน่ทีเ่ขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้กก่รมทางหลวง ณ วัน 

ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ หรอืไมเ่ปน็ผูก้ระทำการอนัเปน็การฃดัฃวางการแขง่ชนัอยา่งเปน็ธรรม ใบ 
การประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้นี้

๙. ไมเ่ปน็ผูI้ตร้บัเอกสทิธี'้หรอืความคุม้กนั ชึง่อาจปฏเิสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เวน้แตร่ฐับาลของผูย้ืน่ 
ขอ้เสนอไดม้คีำสัง่ใหส้ละเอกสทิธีแ้ละความคุม้กนัเขน่วา่นัน้

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

๑๑. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งมผีลงานกอ่สรา้งประเภทเดยีวกนักบังานทีป่ระกวดราคาจา้งกอ่สรา้งในวงเงนิ
ไมน่อ้ยกวา่................ -...................บาท (......................... -......................... ) และเปน็ผลงานทีเ่ปน็คูส่ญัญาโดยตรงกบั
หนว่ยงานชองรฐั หรอืหนว่ยงานเอกซนทีก่รมทางหลวง เชือ่ถอื

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีเ่สนอราคาในรปูแบบชอง “กจิการรว่มคา้” ตอ้งมคีณุสมบตั ิ ดงันี ้
(๑) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไตจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ กจิการรว่มคา้จะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้น 

ตามเงือ่นไฃท ีก่ำหนดไวโ้นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให เ้สนอราคาในนาม “ กจิการรว่ม คา้” 
สว่นคณุสมบตัดิา้นผลงานกอ่สรา้ง กจิการรว่มคา้ดงักลา่วสามารถนำผลงานกอ่สรา้งของผูเ้ขา้รว่มคา้มาใชแ้สดงเปน็ 
ผลงาบกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีเ่ขา้ประกวดราคาไต้

(๒) กรณทีีก่จิการรว่มคา้ไมไ่ดจ้ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม ่ นติบิคุคลแตล่ะนติบิคุคลทีเ่ขา้รว่มคา้ 
ทกุรายจะตอ้งมคีณุสมบตัคิรบถว้นตามเงือ่นไขทีก่ำหนดไวโ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แตใ่นกรณทีีก่จิการรว่มคา้ 
ไตม้ขีอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้รว่มคา้เปน็ลายลกัษณอ์กัษรกำหนดใหผู้เ้ขา้รว่มคา้รายใดรายหนึง่เปน็ผูร้บัผดิชอบหลกัใน 
การเขา้เสนอราคากบัหนว่ยงานของรฐั และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพรอ้มการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ กจิการรว่มคา้นัน้สามารถใชผ้ลงานกอ่สรา้งชองผูร้ว่มคา้หลกัราย 
เดยีวเปน็ผลงานกอ่สรา้งของกจิการรว่มคา้ทีย่ืน่ขอ้เสนอไต้

ท ัง้น ี ้ “กจิการรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีนเปน็นติบิคุคลใหม”่ หมายความวา่ กจิกา.รรว่มคา้ทีจ่ดทะเบยีน 
เปน็นติบิคุคลตอ่กรมพฒันาธรุกจิการคา้ กระทรวงพาณฃีย์

๑๒. ผูย้ ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบยีนในระบบจดัซ ือ้จดัจา้งภาครฐัดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์ (ค.6ช:โ๐ท;0
(ะ๐^6โกเากอก1: ? โ0(ะบโ6 โฑ6 กI ะ 6 - 6 ? ) ของกรมบญัชกีลาง

๑๓. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งเปน็ผูท้ ีผ่า่นการดดัเลอืกผูม้คีณุสมบตัเิบือ้งตน้ในการจา้งของกรมทางหลวง โดย 
เปน็ผูโ้คร้บัการจดทะเบยีนเปน็ผูร้บัเหมา งานบำรงุทางประเภทที ่ ๗ (งานจดัทำเครือ่งหมายจราจรบนผวิทาง ดว้ย 
วสัดเุทอรเัมพลาสตกิ) และงานบำรงุทางประเภทที ่ ๑๕: (งานปา้ยจราจร) และงานบำรงุทางประเภทที ่ ๑๔ (งาน 
ราวกนัอนัตราย) ขัน้ ๑ หรือขัน้ ๒ และไมข่าดคณุสมบตัติามเง่ือนไขในการจดทะเบยีนผูร้,ันเหมา น้ัน 

๒. หลกัเกณฑแ์ละสทิธใินการพจิารณาราคา
การพจิารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ จะพจิารณาตดัสนิโดยใชห้ลกัเกณฑร์าคาและ 

จะพจิารณาจากราคารวม 
๓. วงเงนิในการจดัจา้ง

วงเงนิงบประมาณ ๑,๙๔ ๐,๑๐๐.๐๐ บาท (เงนิหนึง่ลา้นเกา้แสบสีห่มืน่หนึง่รอ้ยบาทถว้น)
วงเงนิราคากลาง ๑,๙๔ ๐,๑๐๐.๐๐ บาท (เงนิหนึง่ลา้นเกา้แสนสีห่มืน่หนึง่รอ้ยบาทถว้น)



- ๓-

๔. ระยะเวลาดำเนนิการและสง่มอบงาน
ดำเนนิการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ภายใน ๗๕ วัน นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญา

๕. ราคาคา่เอกสารประกวดราคา และหลกัประกนัการเสนอราคา
๖.๑ คา่เอกสารประกวดราคา ชดุละ ๒๐๐.๐๐ บาท (เงนิสองรอ้ยบาทลว้น)

(ตามคำสัง่กรมทางหลวง ท่ี บ.๑/ ๑๒๑/ ๒๕๖๐ ลงวันที ่ ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๐)
๖.๒ หลกัประกนัการเสนอราคา จำนวน....... - ......... บาท (....................................................)

๖. มาตรฐาน!!เมอืชา่ง
เมือ่กรม ไดค้ดัเลอืกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายใดใหเ้ปน็ผูร้บัจา้งและไดต้กลงจา้งกอ่สรา้งตามประกาศนี ้

แลว้ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งตกลงวา่ในการปฏบิตังิานกอ่สรา้งดงักลา่ว ผูย้ืน่ขอ้เสนอจะตอ้งมแีละใขผู้ผ้า่นการทดสอบ 
มาตรฐาน'สมิอื'ชา่ง'จากคณะกรรมการการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบ!!เมอืแรงงานหรอืสถาบนัของทางราชการอืน่ 
หรอืสถาบนัเอกซนทีท่างราชการรบัรอง หรอืผูม้วีฒุบิตัรระดบั ปวช. ปวส. และ ปวท. หรอืเทยีบเทา่จากสถาบนั 
การศกึษาที ่ ก.พ. รบัรองใหเ้ขา้รบัราชการได ้ ในอตัราไมต่ากวา่รอ้ยละ ๑๐ ของแตล่ะสาขาชา่ง แตจ่ะตอ้งมชีา่ง 
จำนวนอยา่งนอ้ย ๑ คน ในแตล่ะสาขาชา่ง ดังตอ่ไปนี ้

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

๗. งานตามคุณลักษณะเฉพาะนี้
0  ไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณรายจา่ยประจำป ี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว
0  ยงัไมใตร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณประจำป ี พ.ศ. ๒๕๖๒
อน่ีง การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งครัง้นี ้ จะมกีารลงนามในสญัญาหรอืขอ้ตกลงเปน็หนงัสอืไดต้อ่เมือ่ 

พระราชบญัญต้งิบประมาณรายจา่ยประจำปงีบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ มผีลใชบ้งัคบัและไดร้บัจดัสรรเงนิงบประมาณ 
รายจา่ยประจำปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จากสำนกังบประมาณแลว้

สำหรบักรณทีีไ่มไ่ดร้บัการจดัสรรงบประมาณรายจา่ยเพือ่การจดัซือ้หรอืการจดัจา้งในครัง้ดงักลา่ว 
หนว่ยงานชองรฐัสามารถยกเลกิการจดัซือ้หรอืการจดัจา้งได้

๘. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธีใ้น การพิจารณาขยายอายุส ัญญา ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุ 
สัญญา หรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖©)

๙. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
ประซาซนผูส้นใจสามารถวจิารณแ์ละเสนอขอ้คดิเหน็ หรอืขอ้เสนอแนะเก ีย่วกบัรายละเอยีด 

คณุลกัษณะเฉพาะงานนีเ้ปน็ลายลกัษณอ์กัษรโดยไปรษณยีต์อบรนัดว่นพเิศษ (5/ฬร) จา่หนา้ซองถงึ คณะกรรมการ 
จดัทำรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ ทีอ่ยู ่ แขวงทางหลวงอา่งทอง เลขที ่ ๑๒๘ หมู่ท่ี ๘ ตำบลโรงขา้ง อำเภอปา่โมก 
จงัหวดัอา่งทอง ๑๔๑๓๐ โทรศพัทห์มายเลข ๐๓๕ - ๖๖๑๗๔๒ ตอ่ ๒๑ โทรสารหมายเลข ๐๓๕ - ๖๖๑๗๔๓ 
หรอืทาง [ะ-๓311 /\ฝชโอ5ร ะ 0เ๐1า๑๐๖๔@0เ0เา.30.'ชา โดยระบซุือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลขโทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ได้

สาธารณซนทีต่อ้งการเสนอแนะ วจิารณ  ์ หรอืมคีวามเหน็ ตอ้งเปดิเผยซ ือ่ ทีอ่ยู ่ และหมายเลข 
โทรศพัทท์ีส่ามารถตดิตอ่ไดข้องผูท้ีใ่หเ้สนอแนะ วจิารณ ์ และมคีวามเหน็ดว้ย



-  (รี1 -

หมายเหดุ
- คา่ปรบัรอ้ยละ ๐.,๒๕.....ของค่าจ้างตามสัญ.ญ.ๆต่อ.'รัน

(ตามคำสัง่กรมทางหลวง ท่ี บ.๑/ ๑๒๑/ ๒๕๖๐ ลงวันท่ี ๒๙ สงิหาคม ๒๕๖๐)
- กำหนดยนืราคา ๑๘๐.....วนั..นบั!ฟวนัเลนอราคา
- การจา่ยเงนิลว่งหนา้ ๑๕ 96 0  มี 0  ไม่มี

การหกัเงนิประกนัผลงาน ๑๐ 96 0  มี □ ไ ม ม่ ี
- การปรบัราคาคา่งานกอ่สรา้ง (คา่ 10 เปน็ไปตามสตูรของราชการ

(ลงซ่ือ).

(ลงซ่ือ).

(นายธรีะศกัดิ ้ วันนาพอ่)
.ประธานกรรมการ 
รอ.ฃท.อา่งทอง(ว)

(นายสายณัต ์ ทองเหลอืง)
..กรรมการ 
ขอ.ฃท.อา่งทอง

(ลงซ่ือ)
(นายสมหมาย ศรีสวุรรณ)

.กรรมการ
รอ.ฃท.อา่งทอง (ป)
รกัษาการในตำแหนง่ ชม.ฃท.โพธ๋ิทอง

*นซอบ

(นายปฏเิ^ชว ุ̂ ศ กั ย  ํ สขุจ) 
ผอ.ขท. รัก'ฮ,ช าุ® การแทน 

ผอ.ฃท.อ,,ไงทอง


