
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1   โทร. ๐-๔๕๖๑-๑๕๓๕ ต่อ 117 - 118

ที ่ สทล.9  ขท.ศรีสะเกษที่ 1 /- วนัที ่      27   มีนาคม  2563   3 

เรื่อง   เสนอร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563  กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไข  .
อุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน – เมืองน้อย  . 
ตอน 3 ระหว่าง กม.55+600 - กม.56+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น) เวลาทำการ 90 วัน                 .  

1   เรียน  ผอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 1 

ตามคำสั่งแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1 ที่ คค 06052/พ.1/191/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 
2563  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือรูปแบบ
รายการก่อสร้าง บันทึกการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา 
กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื ่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ  
ทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 3 
ระหว่าง กม.55+600 - กม.56+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น)  เวลาทำการ  90 วัน วงเงินงบประมาณ 
1,442,000.- บาท คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
รูปแบบรายการก่อสร้าง ได้ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 เพ่ือจัดทำร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะจัดหาและร่างเอกสารประกวดราคา งานดังกล่าวแล้วเสร็จตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาหากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะจัดหาและร่างเอกสารประกวดราคางานดังกล่าว  เพื่องานพัสดุและสัญญาจะได้นำร่างรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะจัดหาและร่างเอกสารประกวดราคา เผยแพร่ทาง Website ของกรมฯ และกรมบัญชีกลาง
ต่อไป  

  (ลงชื่อ)........................................................ประธานกรรมการฯ 
  (นายไพรัตน์ นวลประสพ)      รอ.ขท.ศรีสะเกษท่ี 1 (ว) 

   (ลงชื่อ).........................................................กรรมการฯ 
   (นายสมบัติ  วนัโน)   ชผ.ขท.ศรีสะเกษท่ี 1 

  (ลงชื่อ)........................................................กรรมการฯ 
 (นายณัฐพล อดกลั้น)   ชฟ.ขท.ศรีสะเกษท่ี 1 



รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) 

 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไข
อุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย 
ตอน 3 ระหว่าง กม .55+600 - กม.56+560 ปริมาณงาน 1 แห่ ง (33 ต้น )  เวลาทำการ  90 วัน 
วงเงินงบประมาณ 1,442,000.- บาท โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e-bidding)       

1. ความเป็นมา

            เนื่องจากทางหลวงช่วงดังกล่าวเป็นทางแยกเข้าหมู่บ้าน ในยามวิกาลมียานพาหนะเข้าออกทางหลวง
จำนวนมาก ทำให้ผู้ใช้เส้นทางและผู้อาศัยบริเวณสองข้างทางไม่ได้รับความสะดวกปลอดภัยในการเดินทาง  

2. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงศรีสะเกษท่ี 1 มีความประสงค์จ้างเหมา กิจกรรมอำนวยความปลอดภัย

ทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง 
ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - เมืองน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.55+600 - 
กม.56+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น)  เวลาทำการ  90 วัน วงเงินงบประมาณ 1,442,000.- บาท 
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:  e-bidding) 

3. ผู้ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย  
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  แขวงทางหลวง  

ศรีสะเกษท่ี 1  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 เป็ น ผู้ ป ระกอบ การที่ ขึ้ น ทะ เบี ยน งานก่ อส ร้ า งส าขา ....................-....................... ไว้ กั บ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)  

...............................ประธาน ...................................กรรมการ    .................................กรรมการ 
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3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า.......................-...........................บาท (......................-............................)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้   
(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ “หมายความว่า สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วม
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้ามีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้า
นั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการ
ประกวดราคาได้

ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง              
โดยเป็นผู้ ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ รับ เหมา  งานบำรุงทางประเภทที่  12.1 (งานไฟฟ้าแสงสว่าง  
ชั้น 1) หรืองานบำรุงทางประเภท 12.2 (งานไฟฟ้าแสงสว่าง ชั้น 2) กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติ
ตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ เป็นผู้ ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงาน  – ซึ่ งหมดอายุหลังวันที่
20 กุมภาพันธ์ 2561 จะได้รับการคงสิทธิ์เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามท่ีปรากฏในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

4. วงเงินในการจัดจ้าง

4.1  วงเงินงบประมาณ 1,442,000.- บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสี่หม่ืนสองพันบาทถ้วน ) 
4.2  วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น 1,441,990.- บาท ( หนึ่งล้านสี่แสนสี่หม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อย-              

เก้าสิบบาทถ้วน ) 

5. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
  ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน    90    วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
  ค่าเอกสารประกาศประกวดราคา  ราคาชุดละ  200.00  บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 

...............................ประธาน ...................................กรรมการ    .................................กรรมการ 
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7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรม จะพิจารณาตัดสินโดยใช้
หลักเกณฑ ์ ราคา 
8. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพ่ือป้องกันและ
แก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2086 ตอนควบคุม 0201 ตอน บ้านด่าน - 
เมืองน้อย ตอน 3 ระหว่าง กม.55+600 - กม.56+560 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33 ต้น)  ดำเนินการโดย
วิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 

9. ค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะ

กำหนด ดังนี้ 
       10.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้ อ่ืนทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรม 
จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ    10    ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงนั้น 
       10.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ 10.1 จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
เป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ    0.25     ของราคาค่างาน 

10. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา  นี้

11.1   ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.............2563............  แล้ว 
11.2   ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ..........2563........ 

อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจ้างครั้งนี้  จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จากสำนักงบประมาณแล้ว 

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพ่ือการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว 
หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้ 
11. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้

11.1 รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 
11.2 รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม 2551 
11.3 คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ. 2561 
11.4 รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง 
11.5 STANDARD DRAWING(revision 2015) 
11.6 มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.) 
11.7 คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล. 
11.8 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง 
11.9 ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 
11.10 ข้อกำหนดพิเศษ 
11.11 แบบแปลน 
11.12 แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง 

 ฉบับเดือน สิงหาคม 2561 
 11.13 เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง 
 11.14 รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

...............................ประธาน ...................................กรรมการ    .................................กรรมการ 



เรียน     คณะกรรมการฯ 
- อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ 
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป 

   (นายวิชาญ  พันธ์นุเรณู) 
 ผู้อำนวยการแขวงศรีสะเกษที่ 1 
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12. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น
       สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ 
ได้ที่สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่  1  ตำบลโพธิ์  อำเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวัดศรีสะเกษ 
โทร ๐-๔56๑-๑535 ต่อ ๑17-118 ในวัน และเวลาราชการ E-mail :  doh0751@doh.go.th  ทางเว็บไซต์ 
www.doh.go.th  หรือ www.gprocurement.go.th 
      สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 

13. หมายเหตุ.-

- กำหนดยืนราคา     270     วัน นับแต่วันเสนอราคา 

ลงนาม                 ประธานคณะกรรมการฯ 
 (นายไพรัตน์ นวลประสพ)      รอ.ขท.ศรีสะเกษที่ 1 (ว) 

ลงนาม          กรรมการฯ        
 (นายสมบัติ  วันโน)    ชผ.ขท.ศรีสะเกษที่ 1 

ลงนาม          กรรมการฯ       
    (นายณัฐพล  อดกลั้น)    ชฟ.ขท.ศรีสะเกษที่ 1 งาน 

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

