
ประกาศกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ

เรื่อง ประกวดราคาจางกอสรางงานจางเหมาทําการคากอสรางที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน

สะพานคลองลําเซ - ปทุมราชวงศา ที่ กม.๓๑๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แหง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(e-bidding)

เลขท่ี  คค  ๐๖๐๕๔/พ.๑/e/........../๒๕๖๔

                 กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ มีความประสงคจะ ประกวดราคาจางกอสรางงานจาง

เหมาทําการคากอสรางท่ีพักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน สะพานคลองลําเซ - ปทุมราชวงศา ที่

กม.๓๑๓+๖๕๐ ปริมาณงาน ๑ แหง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ราคากลางของงานกอสรางใน

การประกวดราคาครั้งน้ีเปนเงินท้ังสิ้น ๑๐,๙๗๗,๙๖๓.๒๗ บาท (สิบลานเกาแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเการอยหกสิบสาม

บาทยี่สิบเจ็ดสตางค)

                 ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

                 ๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย

                 ๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

                 ๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เน่ืองจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

                 ๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผู

จัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

                 ๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

                 ๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว

                 ๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกกรมทางหลวง โดย

แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวาง

การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้

                 ๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอ

เสนอไดมีคําส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น

                 ๑๐. เปนผูประกอบการท่ีขึ้นทะเบียนงานกอสราง สาขางานกอสรางทาง ไมนอยกวาช้ัน ๕

ประเภทหลักเกณฑคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ หรือสาขางานกอสรางทางและ
สะพานพิเศษ ไมนอยกวาชั้นพิเศษ ประเภทหลักเกณฑคุณสมบัติท่ัวไป คุณสมบัติเฉพาะ และคุณสมบัติเฉพาะ
อ่ืน ๆ ไวกับกรมบัญชีกลาง
                ๑๑. ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจางกอสรางในวงเงิน

ไมนอยกวา...........-............บาท (................-................) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับหนวยงานของรัฐ
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                ๑๒. ผูยื่นขอเสนอที่ยื่นขอเสนอในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

                      กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ขอตกลงฯ จะตองมี

การกําหนดสัดสวนหนาท่ี และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลคาตามสัญญาของผูเขารวมคาหลัก

มากกวาผูเขารวมคารายอื่นทุกราย

                     กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก กิจการรวมคานั้นตองใช

ผลงานของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอ

                     กรณีท่ีขอตกลงฯ กําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาหลักจะตอง

เปนผูประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนไวกับกรมบัญชีกลาง ในสวนของผูเขารวมคาที่ไมใชผูเขารวมคาหลักจะเปนผูประกอบ

การท่ีขึ้นทะเบียนในสาขางานกอสรางไวกับกรมบัญชีกลางหรือไมก็ได

                     สําหรับขอตกลงฯ ที่ไมไดกําหนดใหผูเขารวมคารายใดเปนผูเขารวมคาหลัก ผูเขารวมคาทุกรายจะ

ตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารเชิญชวน

                 ๑๓. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

                   ๑๔. ผูยื่นขอเสนอตองมีโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตแบบ

เคลื่อนท่ี (Mobile Asphalt Concrete Plant)และตองแนบสําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔)

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูยื่นขอเสนอ ท้ังนี้เอกสารดังกลาวตองไมหมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช

หรือเพิกถอน

                    หรือ ผูยื่นขอเสนอที่ขอใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีตอื่น ตองแสดงหลักฐานดังน้ี

                     (ก) เอกสารยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากผูไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการโรงงานผสมแอสฟลต

คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ ๑.๑๔

                    (ข) สําเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผูให

ความยินยอมใหใชผลิตภัณฑจากโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต หรือ ท้ังนี้เอกสารดังกลาวตองไมหมดอายุ        

ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช หรือเพิกถอน

                   ๑๕. ผูยื่นขอเสนอตองแสดงแผนท่ีที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟลตคอนกรีต และเสนทางขนสงจากโรงงาน

ผสมแอสฟลตคอนกรีตถึงก่ึงกลางของโครงการกอสราง โดยระยะทางขนสงจะตองไมเกิน ๑๑๐ กิโลเมตร

เปนไปตามท่ี กรมฯ เห็นชอบเมื่อวันท่ี  ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ตามบันทึกตอทายหนังสือสํานักวิเคราะหและตรวจสอบ

ที่ สว/๔๕๐๖ ลงวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่อง  เสนอใหพิจารณาทบทวนมาตรฐานงานทาง

(ทล.-ม.) ใหเปนไปในแนวทางเดียว หรือแนวทางตามท่ีสํานักวิเคราะหและตรวจสอบกําหนดเพิ่มเติม

ตามแบบเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ขอ ๑.๑๕
 
                ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ในวันที่

๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

                ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทาง

ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคาร ตั้งแตวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่

๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยดาวนโหลดเอกสารผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส ไดภายหลังจาก

ชําระเงินเปนท่ีเรียบรอยแลวจนถึงกอนวันเสนอราคา

                ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต www.doh.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ



สอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๔๕๙๘-๙๗๔๕ ในวันและเวลาราชการ

                ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอํานาจเจริญ ผานทางอีเมล doh๐๗๔๑@doh.go.th หรือชองทางตามที่กรมบัญชี

กลางกําหนดภายในวันท่ี ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ โดยกรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอํานาจเจริญจะชี้แจงราย

ละเอียดดังกลาวผานทางเว็บไซต www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๔ 

                    งานตามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) นี้

                    -  ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ......-..........แลว

                    -  ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๔

                    อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  มีผลใชบังคับและไดรับจัดสรรเงินงบประมาณราย

จายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  จากสํานักงบประมาณแลว

                    สําหรับกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจางในครั้งดังกลาว

หนวยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจางได
 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

 

 

(นายพิพัฒน อาจมีแกว)

ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอํานาจเจริญ ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมทางหลวง

 

 

 
หมายเหตุ  ผูประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารสวนที่ ๑ และเอกสารสวนที่ ๒)

ในระบบ e-GP ไดตั้งแตวันทีซ่ื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

Stamp


