
■ ร่าง-
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา 

งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-biddin§) 
จ้างก่อสร้างจ้างเหมางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒(ะ๖๒ 

งบกลางเพื่อพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
ทางหลวงหมายเลข ๒๔๐๖ ตอน บ้านโคก -  ธาตุกลาง 

ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ -  กม.๑๖+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากข่วงต้นเด ือนกันยายน ๒๔๖๒ ได้มีพายุฝน โพดุลและคาจิกิ ตกติดต่อกัน 

หลายวัน ทำให้ปริมาณนํ้าฝนมากกว่าปกติ จึงทำให้นํ้าไหลท่วมทางหลวงสายดังกล่าว ไม่สามารถ 
เด ินทางล ัญจรผ ่านได ้ เพ ื่อแกใข'ป ิญหาอย่างย ั่งย ืน แขวงฯ จึงเห ็นควรทำการปรับปรุงระบบ 
ระบายนํ้า และโครงสร้างทางที่ฃำรุดเสียหายให้มีสภาพดี มีความปลอดภัยต่อประซาซนที่สัญจรผ่าน

๒. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราฃธานีที่ ๑ ม ีความประสงค์จ ้างก ่อสร้าง 

จ ้างเห มางบ ป ระมาณ รายจ ่ายป ระจำป ีงบ ป ระมาณ  พ .ศ.๒๔๖๒ งบกลางเพ ื่อพ ื้นฟ ูโครงสร้าง 
พ ื้น ฐ าน ท ี่ได ้ร ับ ค วาม เส ียห ายจากอ ุท กภ ัย  ท างห ล วงห ม ายเล ข  ๒๔๐๖ ตอน บ ้านโคก -  
ธาตุกลาง ระหว่าง กม.๑๖+๐๐๐ -  กม.๑๖+๖๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยจะดำเนินการหาตัว 
ผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. คุณสมบัต ผู้ิประสงค์จะเสนอราคา
๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของ 

รัฐไว้ซั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบ ียบท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่าย 
สารสนเทศของกรมบัญซีกลาง

๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซึ่อไวิในบัญซีรายซึ่อผู้ท ิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญฃีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ 
ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

\V  ?2เน̂........................................ประธานกรรมการ ...........!รุวิ............... กรรมการ............................... กรรมการ
(นายสมโภช แนวจำปา) (นางอัญชลี ดาโรจนิ) (นางวิจิตร ศรีคำ)



๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘ ไม่เป็นผู้ม ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เจ้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแช่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นจ้อเสนอไค้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๑๐ เป ็นผ ู้ประกอบการท ี่ข ึ้นทะเบ ียนงานก่อสร้างสาขา................. -.............ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๑๑ ผู้ย ื่นจ้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.............-.............. (..................... -........................) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราฃการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอื่นซ ึ่งม ีกฎหมายบัญญัต ิให ้ม ีฐานะเป ็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ 
หน่วยงานเอกขนที่ แขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ ๑ เขื่อถือ

ผู้ยื่นจ้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณ ีท ี่ก ิจการร่วมค้าได ้จดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม่ ก ิจการร่วมค้าจะต ้องม ี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาหรือสอบราคา และยื่นจ้อเสนอให้ 
ยื่นจ้อเสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถ 
นำผลงานก่อสร้างของผู้เจ้าร่วมด้ามาใจ้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เจ้าประกวดราคา 
หรือสอบราคาได้ ทั้งนี้ ผลงานงานก่อสร้างของผู้เจ้าร่วมด้ามาใจ้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ 
ร่วมค้าท ี่เจ ้าประกวดราคาหรือสอบราคาได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงานก่อสร้างของ 
ผู้เจ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เจ้าประกวดราคาหรือสอบ 
ราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที,เจ้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โนเอกสารประกวดราคาหรือสอบ 
ราคา เว ้นแตไนกรณีท ี่ก ิจการร่วมค้าไค้ม ีจ ้อตกลงระหว่างผู้เจ ้าร่วมค้าเป ็นลายลักษณ์อ ักษร
กำหนดให้ผู้เจ้าร่วมค้า รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเจ้ายื่นจ้อเสนอกับหน่วยงานของ 
รัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นจ้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงาน 
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่นจ้อเสนอในการประกวด 
ราคาหรือสอบราคาไค้

(๓) สำหรับแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นจ้อเสนอที่เป็นกิจการ 
ร่วมค้าให้ใช้บังคับถึงการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ยื่นจ้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าในการซื้อหรือจ้าง 
เช่าหรืองานบริการหรืองานจ้างที่ปรึกษาหรืองานจางออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยอนุโลม 

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

(นายสมโภข แนวจำปา)
ะ:ธานกรรมการ.............................. กรรมการ........... r ........

(นางอญัชล ี ดาโรจน)์ (นางวจิติร ศรคีำ)
กรรมการ



-๓-

๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
G overnm ent P ro c u re m e n t: e-GP) กรมบัญชีกลาง

๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัด 
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic G overnm ent P rocu rem en t : e-GP) กรมบัญชีกลาง 
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี 
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด

๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร 
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่ 
คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๖ ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ท ี่ผ ่านการคัดเลือกผู้ม ีค ุณสมบัติเบ ื้องต้นในการจ้างของ 
กรมทางหลวง โดยเป ็นผู้ได ้ร ับการจดทะเบ ียนเป ็นผู้ร ับเหมา งานก ่อสร ้างทางช ั้นพ ิเศษ หรือ 
ก่อสร้างทางชั้น ๑-๔ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

๑๗ ผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได ้ร ับการคัดเล ือกให้เป ็นคู่ส ัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ 
ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา 
ที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากขุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

(๑๗.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยใน 
โครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๑๗.๒) ต้องมีหสักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ ตามข้อ ๓.๑๗.๑ 
ที่ระบุปริมาณนํ้ายางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๗.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ 
๑๖.๒ ที่ระบุปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง
ภายในวงเงิน (ราคากลาง) ๔,๘๔๐,๙๑๐.๔๐ บาท
(สี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าร้อยลิบบาทห้าลิบสตางค์)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน

๖. หลักประกันการเสนอราคา
เป็นเงิน ..............-..............  บาท (.............................-.................................. )

(นายสมโภซ แนวจำปา)
รธานกรรมการ...........? ................ กรรมการ.......... ^.,ะ̂

(นางอัญขลี ดาโรจน์) (นางวจิติร ศรคีำ)
กรรมการ



๗. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ ้างก ่อสร้างจ ้างเหมางบประมาณรายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  พ.ศ.๒(£๖๒ 

งบกลางเพี่อพื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ทางหลวงหมายเลข 
๒๔๐๖ ตอน บ้านโคก -  ธาตุกลาง ระหว่าง กม.๑ ๖+ 0๐ 0  -  กม.๑๖+ ๖๐๐  ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
ตามแบบกรมทางหลวง

๘. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา นี้
๘.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ............-.............. แล้ว
๘.๒ ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๔๖๒ (งบกลาง)....
อน่ึง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเปีนหนังสือได้ 

ต่อเมื่อพระราขบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๒ (งบกลาง) มีผลใช้บังคับ 
และได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๒ (งบกลาง) จากสำนัก 
งบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างใบ 
ครั้งด้งกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๙. กรมทางหลวงขอสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทางการพิจารณา 
ขยายอายุสัญญาหรือ การงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๔๖๑)

๑๐. สถานที่ติดต่อเพี่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความ 
คิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของ 
พัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ท่ี
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท ี่ ๑ ถนนแจ้งสนิท อำเภอเม ือง จังหวัดอุบลราชธานี E-mail ะ 
ช0เา๐๗๑๑ @ doh.go.th  ทางเว็บไซต์ www .doh.go.th หรือ w w w .gprocurem ent.go.th

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยซื่อ และที่อยู่ของ 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

๑๑. หมายเหตุ.-
-ค ่าปร ับร ้อยละ..0,๒.๔...ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
- ค่าแบบก่อสร้างรวมเอกสารประกวดราคาชุดละ....๒.ฉร,■ บาท
- กำหนดยืนราคา.....๒.๗.0.....วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราชการ

(นายสมโภช แนวจำปา)

บ ั^ น̂รซานกรรมการ ......... .77..................กรรมการ ....
(นางอัญชลี ดาโรจน์) (นางวิจิตร ศรีคำ)

กรรมการ

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


ลงขือ ................ .< ^ . บีโไ’................ ประธานคณะกรรมการฯ
( นายสมโภฃ แนวจำปา ) รอ.ขท.(ว.) อุบลราซธานีที่ ๑

J  Asลงฃือ ................... (บ.........................
( นางอัญชลี ดาโรจน์ )

, 4แ/ลงซอ ................................................  กรรมการฯ
( นางวิจิตร ศรีคำ ) หพ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑

กรรมการฯ
รก.รอ.ฃท.(บ.) อุบลราชธานีที่

ณ คณะกรรมการฯ
- อบุม้ตร่างฯ ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อ)h i

(นายเอกพงคเศ'รษฐมานพ)
รักษาราชการแทน ผอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑


