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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างอื่น ๆ ที่มิใช่งานก่อสร้าง

Budget and Reference Price (Cost Estimated) for Non Construction Work
|

|

1.  ชื่อโครงการ (Project Name) Traffic Sign at High Way 408

หน่วยงานเจ้าของโครงการ (Project Owner Department) OSB/S

บริษัท (Company)

- PTTEP International Limited

2.  วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (Budget) 3,000,000.00 บาท THB

3.  วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Reference Price as of Date 09/08/2017

เป็นเงิน (amount) 300,000.00 บาท THB

4.  ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) Source of Estimated Price

4.1 [   ] ราคาจัดหาในอดีต Historical Price

-

4.2 [ / ] ราคาตลาด Market Survey Price / Budgetary Price from vendor

Market survey price 6  vendor and sent quotation 1 vender

4.3 [   ] ราคาอ้างอิงจากสถาบันหรือหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือ Reference price from reliable sources

-

4.4 [   ] Others

-

5.  รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (Reference Price Committee)

5.1 Thiti Preeyanurak ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง (Chairman Committee)

5.2 Jirapan Kieuthanasupa กรรมการกำหนดราคากลาง (Committee)

|

|
หมายเหตุ ราคากลางฉบับนี้ได้รับการอนุมัติผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (This reference price is generated and approved electronically.)



|

Calculation Sheet
|

No. Item Description UOM Price Currency Qty Total

1. Traffice Sign at High Way 408 Job 300,000.00 THB 1.00 300,000.00







 



รายละเอยีดการท างาน  
ช่ือโครงการ  ติดตั้งป้ายเตือนมีทางแยกขา้งหนา้ , ป้ายหา้มกลบัรถฯ และงานทาสีผวิจราจร ทางหลวง 

   แผน่ดินหมายเลข 408  

เจ้าของงาน   บริษทั ปตท.สผ. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  
สถานที ่   ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 408  

รายละเอยีดงาน  

1) ใหผู้รั้บเหมาท าการเสนอราคา ปรับปรุงพื้นผวิทาง, ติดตั้งป้ายเตือนมีทางแยกขา้งหนา้ , ป้ายหา้มกลบัรถฯ 

และงานทาสีผวิจราจร ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 408 ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัต่อไปน้ี  

- ติดตั้งเสา Mast Arm และป้ายบอก ทางแยกขา้งหนา้โปรดระมดัระวงั พร้อมอุปกรณ์ ตามมาตรฐานกรม

ทางหลวง 

- ติดตั้งเสาป้ายบอก หา้มกลบัรถขา้งหนา้ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง 

- ตีเส้นตีเส้นจราจรชนิด Thermoplastic Paint สีเหลือง, สีขาว ตามมาตรฐานกรมทางหลวง 

- ทาสีพื้นผวิจราจร ขาว - แดง กวา้ง 0.50 ม. ดว้ยสีทาถนน 

- ร้ือขอบคนัหินรางต้ืน 

- งานพื้นผวิทางแอสฟัลตค์อนกรีต 

2) ในการปฏิบติังาน บริษทั ผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตามขอ้ก าหนดดา้นความปลอดภยั ของ ปตท. สผ.อยา่ง
เคร่งครัด 

3) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท าแผนงาน ก าหนดระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของงานแต่ละประเภท ท่ีวางแผนใน
แต่ละช่วงเวลาเทียบกบัผลงานท่ีท าไดใ้นระยะเวลาเดียวกนั 

4) การปฏิบติังานในสูงผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัภยัใหพ้ร้อมก่อน 
5) ระหวา่งการท างานผูรั้บจา้งจะตอ้งมีผูคุ้มงานของผูรั้บจา้ง อยูป่ระจ าหน่วยงานฯ  .เพื่อท่ีจะดูแลการท างาน

และประสานงานกบัผูคุ้มงานของบริษทัฯ .ตลอดระยะเวลาท่ีท างานในแต่ละวนั  
6) การท างานล่วงเวลาหรือในวนัหยดุของบริษทัฯ จะตอ้งแจง้ล่วงหนา้กบัผูค้วบคุมงานก่อน เพื่อท่ีจะ

ประสานงานกบัผูเ้ก่ียวขอ้งต่อไป 
7) ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัท ารายงานสรุป ชัว่โมงการท างาน ให ้ปตท.สผ. ก่อนส่งรับมอบงาน 
8) ผูรั้บจา้งจะตอ้งเตรียมภาชนะส าหรับจดัเก็บขยะเพื่อน าออกไปทิ้งนอกพื้นท่ี  หรือไปทิ้งในท่ีท่ี บริษทัฯ.

ก าหนดไว้  

 



 

9) ผูรั้บจา้งจะตอ้งลา้งท าความสะอาดพื้นท่ี โดยรอบใหเ้รียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน 
10) ระหวา่งการท างานผูรั้บจา้งจะตอ้งมีผูคุ้มงานของผูรั้บจา้ง อยูป่ระจ าหน่วยงานฯ  .เพื่อท่ีจะดูแลการท างาน

และประสานงานกบัผูคุ้มงานของบริษทัฯ .ตลอดระยะเวลาท่ีท างานในแต่ละวนั  
11) ผูรั้บจา้งจะตอ้งเตรียมภาชนะส าหรับจดัเก็บขยะเพื่อน าออกไปทิ้งนอกพื้นท่ี  หรือไปทิ้งในท่ีท่ี บริษทัฯ.

ก าหนดไว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

รายละเอยีดด้านความปลอดภัย ความมั่นคง อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ส าหรับผู้รับเหมา – 
SSHE Requirement 

1. ผูรั้บเหมาจะตอ้งปฏิบติัตาม  กฎและระเบียบและตามขั้นตอนวธีิการทั้งของ บริษทั ปตท.สผ. ดงัต่อไปน้ี 
 นโยบาย ดา้นความปลอดภยั ดา้นความมัน่คง ดา้นอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน 

ของ ปตท.สผ. 
 นโยบายการหยดุท างานท่ีไม่ปลอดภยัตามนโยบายของบริษทั ปตท.สผ. 
 พนกังานทุกคนของผูรั้บเหมาตอ้งไดรั้บการอบรมเร่ืองความปลอดภยัก่อนการเร่ิมงาน จากฝ่าย 

SSHE ของ ปตท.สผ. 
 ปฏิบติัตามกฎและระเบียบ ดา้นความปลอดภยั ดา้นความมัน่คง ดา้นอาชีวอนามยัและ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ของบริษทั ปตท.สผ.  
 ระบบใบอนุญาตการท างาน ของบริษทั ปตท.สผ.  
 นโยบาย ดา้นการตรวจวดัปริมาณแอลกอฮอล ์ และขั้นตอนการทดสอบส่ิงเสพหรือยาเสพติด ใน

ร่างกาย ของพื้นท่ีบริษทั ปตท.สผ. 
2. บุคลากรของผูรั้บเหมาจะตอ้งปฏิบติัตน ในระหวา่งการท างานในสถานท่ี ของ บริษทัปตท.สผ. 

ดงัต่อไปน้ี 
 ปฏิบติัตามกฎและระเบียบวา่ดว้ย ความปลอดภยั ความมัน่คง ดา้นอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มใน

การท างาน ของพื้นท่ี บริษทั    ปตท.สผ.อยา่งเคร่งครัด  
 ปฏิบติัตาม ขั้นตอนการด าเนินงาน เช่น การควบคุมการเขา้ออกพื้นท่ี ระบบใบอนุญาตในการท างาน 

และกิจจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัคู่มืออ่ืนๆ ของพื้นท่ีของบริษทั ปตท.สผ.อยา่งเคร่งครัด 
3. บุคลากรของผูรั้บเหมา ท่ีไดรั้บอนุญาตใหท้ างานในสถานท่ีของบริษทั ปตท.สผ. จะตอ้งจดัเตรียมและ

สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลใหเ้หมาะสมกบังาน  และใหถื้อเป็นความรับผดิชอบของผูรั้บเหมาท่ี
จะตอ้งสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัส่วนบุคคลตามการด าเนินกิจกรรมอนัอาจเกิดอนัตรายเฉพาะอยา่ง  ตามท่ี
ก าหนดเฉพาะงาน ซ่ึงผูป้ฏิบติัอาจตอ้งสัมผสัหรืออาจไดรั้บอนัตรายในพื้นท่ีปฏิบติังานนั้นๆ  

4. ส าหรับงานเจาะผวิปูนโดยเคร่ืองเจาะ ตอ้งมีอุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคลเพิ่มเติม ดงัน้ี หนา้กากแบบเตม็
หนา้ (Face Shield) 

5. งานถมดินและปรับพื้นท่ี โดยใชเ้ก่ียวงาน รถเกรท รถขดุดิน รถบดดิน ฯลฯ 
- มีเอกสารการสอบตรวจเคร่ืองจกัร (ท่ีรับรองโดยวศิวกรเคร่ืองกลครับ) 
- มีคนงานคอยดูรอบพื้นท่ีท างานขณะมีการใชเ้คร่ืองจกัร 

6. การท างานกบัสารเคมีตอ้งมีแบบแสดงขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี (SDS) แนบพร้อมกบัใบอนุญาต
ท างานทุกคร้ัง และตอ้งมีการจดัเตรียมภาชนะส าหรับจดัเก็บสารเคมี (Secondary Containment) เพื่อกกั
เก็บสารเคมีกรณีสารเคมีหกร่ัวไหล  



7. การใชน้ัง่ร้าน นัง่ร้านตอ้งมีการเขียนและค านวณการรับน ้ าหนกัและลงนามรับรองโดยวศิวกรโยธา มีการ
ตรวจสอบก่อนเร่ิมงานทุกวนั และการท างานบนท่ีสูงเกินกวา่ 2 เมตร ตอ้งใชเ้ขม็ขดันิรภยัแบบเตม็ตวั(full 
harness with double life line) 

8. ผูรั้บเหมาจะตอ้งมีการคดัแยกขยะ และปฏิบติัตามตามระบบการจดัการขยะของ ปตท. สผ.  
9. การรับส่งพนกังานท่ีปฏิบติังานดว้ยรถยนต ์ ผูรั้บเหมาจะตอ้งจดัใหร้ถขนส่งพนกังาน ติดตั้งเขม็ขดันิรภยั

ทุกท่ีนัง่  
10. ผูรั้บเหมามีหนา้ท่ีตอ้งเขา้ร่วมการสุ่มตรวจหา ส่ิงเสพหรือยาเสพติด และการใหต้รวจวดัปริมาณ

แอลกอฮอลใ์นร่างกาย 
11. พนกังานของผูรั้บเหมาทุกคนท่ีเขา้จะเขา้มาท างานในพื้นท่ีปฏิบติังาน จะตอ้งแสดงบตัรผา่นท่ีถูกตอ้งซ่ึง

ออกให้โดยบริษทั ปตท.สผ. คู่กบัระบบใบอนุญาตใหท้ างาน  (PTW) 
12. รถยนตห์รือยานพาหนะอ่ืนๆ ท่ีจะเขา้เขา้-ออกพื้นท่ีด าเนินการ หรือไซตป์ฏิบติังาน หากมีการบรรทุก

ส่ิงของหรือวสัดุอุปกรณ์ จะตอ้งถูกตรวจสอบก่อนเขา้-ออก อยา่งตอ้งเปิดเผย และแสดงเอกสารรายการ
วสัดุนั้นๆ ตามระเบียบแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

13. ผูป้ฏิบติังานทุกคนและยานพาหนะ ท่ีจะออกจากพื้นท่ีด าเนินการ หรือไซตป์ฏิบติังาน จะมีการตรวจคน้
ตามระเบียบ รถยนตห์รือยานพาหนะ หากมีการบรรทุกส่ิงของหรือวสัดุอุปกรณ์ จะตอ้งถูกตรวจสอบ
ก่อนออก อยา่งถูกตอ้งเปิดเผย และแสดงเอกสารรายการวสัดุนั้นๆ ตามระเบียบแบบฟอร์มท่ีก าหนด 

14. หา้มน าอาวธุและอาวธุปืนเขา้มาในเขตพื้นท่ีด าเนินการหรือไซตป์ฏิบติังานของบริษทั ปตท.สผ.โดย
เด็ดขาด  

15. บริษทั ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะตรวจคน้หาบุคคล ยานพาหนะ และทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ ของบุคคลในขณะท่ี
ปฏิบติังานในสถานท่ีของ บริษทั การตรวจคน้หาเหล่าน้ีอาจจะด าเนินการไดโ้ดยไม่ตอ้งประกาศใหท้ราบ
ล่วงหนา้ ทั้งในเวลาและสถานท่ีในการตรวจคน้ดงักล่าวตามท่ีเห็นสมควร 

16. บุคลากรของผูรั้บเหมาท่ีปฏิเสธท่ีจะใหค้วามร่วมมือกบัการตรวจคน้หาจะไม่ไดรั้บอนุญาตให้เขา้ออกใน
เขตพื้นท่ีด าเนินการหรือไซตป์ฏิบติังาน หรือสถานท่ีของบริษทั ปตท.สผ. 

17. การผา่นเขา้-ออกพื้นท่ีของ ปตท.สผ. ทั้งผูป้ฏิบติังาน และส่ิงของ ทางผูรั้บเหมาตอ้งปฏิบติัตามกฎระเบียบ
และขอ้บงัคบัอยา่งเคร่งครัด 

18. ในการปฏิบติังานบนผิวทางจราจร หรือพื้นท่ีมีรถยนตผ์า่นทางอยา่งหนาแน่น จะตอ้งจดัใหมี้ป้ายแจง้
เตือนและเคร่ืองหมายจราจรระหวา่งการก่อสร้าง 

 
 
 
 
 



19. การดูแลท าความสะอาด 
 การดูแลท าความสะอาดท่ีดีเป็นความจ าเป็น เพื่อใหเ้กิดการท างาน ในลกัษณะท่ีปลอดภยัและเป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
 พื้นท่ีทางเดิน พื้นท่ีท างาน ราวอุปกรณ์การผลดัตก เคร่ืองดบัเพลิง และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอ่ืน ๆ จะตอ้งเก็บ

และไดรั้บการดูแลรักษาความสะอาดและปราศจากส่ิงกีดขวาง 
 อุปกรณ์และเคร่ืองมือ ตอ้งเก็บวางไวใ้นท่ีอยา่งเหมาะสม เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดอนัตรายในขณะท่ีการใช้

งาน และสะดวกในการน ากลบัไปเก็บไวท้นัทีหลงัการใชง้าน และตอ้งมีการตรวจสอบก่อนเร่ิมงาน 
 เคร่ืองมือช่าง และอุปกรณ์ตน้ก าลงัหรือตวัใหพ้ลงังาน ตอ้งถูกเก็บไวใ้นสภาพท่ีดี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

ป้องกนัความปลอดภยั โดยอุปกรณ์ดงักล่าวตอ้งไม่มีการดดัแปลง เคร่ืองมือท่ีบกพร่องหรือช ารุดตอ้ง
ไดรั้บการซ่อมแซมโดยช่างผูช้  านาญ ใหไ้ดคุ้ณภาพหรือท าการเปล่ียนเคร่ืองมือท่ีบกพร่องหรือช ารุดนั้นๆ 

 เม่ือมีผูต้รวจพบ หรือระบุ หรือรับรู้วา่ สภาพพื้นท่ีปฏิบติังานไม่ปลอดภยั, การกระท านั้นไม่ปลอดภยั, มี
ขอ้ผดิพลาด, มีการละเลย หรือการขาดความเขา้ใจในงานนั้นๆ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดเหตุการณ์ท่ีไม่พึง
ประสงค ์   นโยบายเร่ือง "การหยดุการท างาน" จะตอ้งถูกน ามาใชใ้นทนัที   เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีจะ
เกิดข้ึนจากความเส่ียงนั้นต่อผูป้ฏิบติังาน  

 การสูบบุหร่ี ใหสู้บไดใ้นพื้นท่ีท่ีอนุญาตส าหรับสูบบุหร่ีซ่ึงจดัใหไ้วเ้ท่านั้น พื้นท่ีอ่ืนๆของบริษทั และบน
ยานพาหนะของบริษทั หรือของผูรั้บเหมา ไม่ไดรั้บอนุญาตใหสู้บบุหร่ี 
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Mast Arm

แผ่นเหล็กชุบสังกะสีหนา 1.2 มม.
ติดสติกเกอร์พืน้สะท้อนแสง
(Micro prismatic)
และติดสติกเกอร์ตัวอักษรทึบแสง

ชุดสัญญาณไฟกระพริบ(พลังงานแสงอาทิตย์) สีเหลือง
(Flashing Signals Solar Cell)
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