
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

ประกวดราคางานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ งบกลางเพื่อปีนฟู 
โครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งานปีนฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวง 
หมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ -  หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 -  กม.35+000 และ 
กม.39+000 -  กม.40+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง วงเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาท 
ถ้วน) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
1. ความเป็นมา

เน ื่องจากทางหลวงสายต ังกล ่าวได ้ร ับความเส ียหายจากอ ุทกภ ัย นํ้าท่วม'ขัง ผ ิวทางชำร ุดเส ียหาย 
จึงเห็นสมควรรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยการปรับปรุงระบบระบายนํ้าและซ่อมแซมผิวทางที่ชำรุด 
เสียหาย เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใข้ทาง
2. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราซธานีที่ 2 ม ีความประสงค์จะประกวดราคา งานจ้างเหมา 
เพ ื่อปีนฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้ร ับความเสียหายจากอุทกภัย งานปีนฟูทางหลวงเพ ื่อค ืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน 
ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ -  หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 -  กม.35+000 
และ กม.3 9 + 0 0 0  -  กม.40 + 000  ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาท ำการ 180 วัน วงเง ินงบประมาณ 
15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e-bidding)
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ฃั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 
รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญขีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาขีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว
3 .8  ไ ม ่เป ็น ผ ู้ม ีผ ล ป ระ โย ข น ่ร ่ว ม ก ัน ก ับ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อ ร าค าร าย อ ื่น ท ี่เข ้าย ื่น ข ้อ เส น อ

ให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งบี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผ้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

1 ^ ร ' - ร _.ประธานกรรมการ ................ โ...........................กรรมการ . .โ . ..........................................กรรรมการ
(นายเริงณรงค์ เวขกามา) (นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)
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3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........ ะ...........ไว้กับกรมบัญชีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กัท 
กรมบัญชีกลาง)

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง

ทางหลวงโดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราซธานี) เซ่ือถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม 
ค ้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน่าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณ ีท ี่ก ิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบียนเป็นนิต ิบ ุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ 
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่ 
กิจการร่วมค้าไต้มีข ้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข ้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น 
ผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ 
ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาไต้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

3.12. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต ้องลงทะเบ ียนในระบบจัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Electronic 
G overnm ent P ro cu rem en t ะ e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ 
กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทาง 
ข้ัน 1 -  4 กับ กรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการดัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใข้ผลิตภัณฑ์ 
แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถดิบจากนั้ายางพาราข้น จากผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา ที่ซื้อนั้ายางพาราสด 
จากขุมบุมสหกรณ์ฯ โดย

ในวงเงินไม่น้อยกว่า. บาท (

(นายเริงณรงค้ เวขกามา) (นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)
/(3.14.1) ต้องเป็นขุมนุม
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(3.14.1) ต้องเป็นซุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริม 
การใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(3.14.2) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากซุมนุมสหกรณ์ ฯ ตามข้อ 3.14.1 ที่ระบุปริมาณ 
นํ้ายางสด และวันที่มีการขายให้แก1บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(3 .14 .3 ) ต ้องม ีหล ักฐานเป ็นใบเสร็จร ับเง ินจากบริษ ัทผ ู้แปรร ูปยางพารา ตามข้อ 3 .14 .2  
ที่ระบุปริมาณนํ้ายางข้น และวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟัลต์ผสมยางพารา
4. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน (ราคากลาง) 14,803,854,22.......บาท
(สินส่ีล้านแปดแสนสวมพันแปดรณ!'ห้า.สืบส่ีบาทยี่สิบสอง.ส;ตา:พ )์

5. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน...180.....วัน
6. หลักประกันการเสนอราคา

เป็นเงิน...75.0*0.00.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
7. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานจ้างเหมาประกวดราคางานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕:๖๒ งบ 
กลางเพื่อปีนฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งานปีนฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน 
ทางหลวงหมายเลข 2396 ตอนควบคุม 0102 ตอน ป่าไม้ -  หนองแสง ระหว่าง กม.33+500 -  กม.35+000 
และ กม.39+000 -  กม.40+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามแบบของกรมทางหลวง
8. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา น้ี

8.1 ไต้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ..............- .........แล้ว
8.2 ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ...2.562 (งบกลาง)
“อน่ึง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (งบกลาง) มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง) จากสำนักงบประมาณแล้วสำหรับกรณ ี
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหา 
ได้”
9. กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ขอสงวนลิทธในการพิจารณาขยายอายุสัญญา 
ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือ

การงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม 2561)
10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ เก ี่ยวก ับรายละเอ ียดค ุณล ักษณะของพ ัสด ุท ี่จะจ ัดหาน ี้ 
ได้ที่แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราฃธานี 34000 
E-mail :doh0721 d> doh.go.th  ทางเว็บไซต์ wvvw.doh.gCl.tเาห่รืฉ www.gprQCurement.go.th 
สาธารณขนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยขื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

พ ^  1 JL,.......... ......... .โ......................ประธานกรรมการ...............ะ*:frr.K.....................กรรมการ.................................. กรรรมการ
(นายเริงณรงค์ เวชกามา) (นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)

/ I I .  หมายเหตุ...

http://www.gprQCurement.go.th
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11. หมายเหตุ.-
- ค่า,ปรับร้อยละ...0,25..51ฐ.ฬ่าฉ้างฺตามสัญญาต่อ.วัน
- ค่าแบบก่อสร้างรวมเอกสารประกวดราคาขุดละ...1,000,.-..บาท
- กำหนดยืนราคา...2.7.0...วัน.นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราซการ

Jz ...ประธานกรรมการ...................ไไ3 ................ กรรมการ ~  โไโโ.กรรรมการ
(นายเริงณรงค์ เวซกามา) (นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)

เรียน คณะกรรมการฯ
- อนุม่ติร่างฯ ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอภิซาติ ขาญธัญกร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราฃธานีที่ 2


