
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

ประกวดราคาจ้างเหมางานงบประมาณรายจ่ายประจำปีง,บประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อปีนฟู 

โครงสร้างพื้นฐานที,ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย งานปีนฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งย ืน ทางหลวง 

หมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ซ0าหวาย -  บุณฑริก ตอนควบคุม 0200 กม.74+000 -

กม.75+250 และ กม.79+000- กม.81+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 180 วัน วงเงินงบประมาณ 

15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding: e-bidding)

1. ความเป็นมา
เนื่องจากทางหลวงสายตังกล่าวได้รับความเสียหายจากอุทกภัย นํ้าท่วมขัง ไหล่ทางสไลด์ขำรุดเสียหาย 

จึงเห็นสมควรรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินการก่อสร้าง MORTAR RIPRAP และปรับปรุงระบบ 

ระบายนํ้า เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใข้ทาง

2. วัตถุประสงค
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราซธานีที่ 2 มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างงานงบประมาณ 

รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อปีนฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 

งานปีนฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2248 ต่อนควบคุม 0200 ตอน ขำหวาย -  

บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 -  กม.75+250 และ กม.79+000- กม.81+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลา 

ทำการ 180 วัน วงเงินงบประมาณ 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้ 

รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ขั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ 

รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญขีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน 

ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญฃีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น

หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 

การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตังกล่าว

3.8 ไม ่ เป ็นผ ู ้ม ีผลประโยขน ์ร ่วมก ันก ับผ ู ้ย ื ่นข ้อเสนอราคารายอ ื ่นท ี ่ เข ้าย ื ่นข ้อเสนอ 

ให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล ็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 

การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 

ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ๋ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

ฮ ^ . 1.ประธานกรรมการ ............ rrs£โ...................กรรมการ ..T..T................โโโ. กรรรมการ

(นายเริงณรงค์ เวขกามา) (นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)
/ 3.10 เป็นผ้ประกอบการ...



- 2-

3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา....... T......... ไว้กับกรมบ ัญ ซ กีลาง

(กรณีคณะกรรมการราคากลางไต้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 

กรมบัญขีกลาง)

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง

น้อยกว่า-30 ๗ อร์เซ็นค ์)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกขนทีก่รม 

ทางหลวงโดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราฃธานี) เข่ือถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “ กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “ กิจการร่วม 

ค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 

แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณ ีท ี่ก ิจการร่วมค้าไม ่ไต ้จดทะเบ ียนเป็นนิต ิบ ุคคลใหม่ น ิต ิบ ุคคลแต่ละน ิต ิบ ุคคลที่ 

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่ 

กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น 

ผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 

ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ 

ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาไต้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 

เป็นนิติบุคคลต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิฃย์

3.12. ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต ้องลงทะเบ ียนในระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ (Electronic 

Government Procurement ะ e-GP) ของกรมบัญขีกลาง

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ 

กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทาง 
ข้ัน 1 -  4 กับ กรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ไต้รับการดัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใข้ผลิตกัณฑ์ 

แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้น จากผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา ที่ซื้อนั้ายางพาราสด 

จากขุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

ในวงเงินไม่น้อยกว่า. บาท (

.........................................กรรมการ...... .ไ7...................กรรรมการ

(นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)

/(3.14.1) ต้องเป็นขุมนุม

(นายเริงณรงค์ เวขกามา)



(3.14.1) ต้องเป็นฃุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริม 

การใซ้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(3.14.2) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ ฯ ตามข้อ 3.14.1 ที่ระบุปริมาณ 

นํ้ายางสด และวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(3.14.3) ต ้องม ีหล ักฐานเป ็นใบเสร ็จร ับเง ินจากบร ิษ ัทผ ู้แปรร ูปยางพารา ตามข้อ 3.14.2 

ที่ระบุปริมาณนํ้ายางข้น และวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

4. วงเงินในการจัดจ้าง

ภายในวงเงิน (ราคากลาง) X4,824,47220.... ‘บาท

(สิบ.สี่ล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยkจัดสิบสามบาทบี่สิบสตางค์)

5. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน....180.... วัน

6. หลักประกันการเสนอราคา

เป็นเงิน..750^0.00.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

7. แบบรูปรายการ หรึอคุณลักษณะเฉพาะ

ประกวดราคาจ ้างเหมางานงบประมาณ รายจ ่ายประจำป ีงบประมาณ  2562 งบกลางเพ ื่อพ ันฟู 

โครงสร้างพื้นฐานที่ไต้รับความเสียหายจากอุทกภัย งานพันฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวง 

หมายเลข 2248 ตอนควบคุม 0200 ตอน ชำหวาย -  บุณฑริก ระหว่าง กม.74+000 -  กม.75+250 และ 

กม.79+000 - กม.ร!+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามแบบของกรมทางหลวง

8. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา นี้

8.1 ไต้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ............ ......... แล้ว

8.2 ยังไมใต้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ...2.5.62 งบกลาง

“อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไต้ต่อเมื่อ 

พระราขบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 (งบกลาง) มีผลใช้บังคับและไต้รับจัดสรร 

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบกลาง) จากสำนักงบประมาณแล้วสำหรับกรณี 

ที่ไม่ไต้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราขการสามารถยกเลิก 

การจัดหาไต้”

9. กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ 2 ขอสงวนสิทธิ๋ในการพิจารณาขยายอายุสัญญา 

ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือ

การงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม 2561)

10. สถานที่ต ิดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข ้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก ี่ยวก ับรายละเอ ียดคุณลักษณะของพัสดุท ี่จะจ ัดหานี้ 

ไต้ที่แขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ 2 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราขธานี 34000 

E-mail :doh0721 (ฐ) doh.go.th ทางเว็บไซต์ www.doh.go.th^ รือ wvvw.gprocurement.go.th 
สาธารณขนที่ต ้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หร ือม ีความเห ็น ต ้องเป ีดเผยขื่อ และท ี่อย ู่ของผ ู้ให ้ข ้อเสนอแนะ 

วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

3

.เรร/.. ....ประธานกรรมการ...............■โ^^โ...............กรรมการ กไ

(นายเริงณรงค์ เวขกามา) (นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ)
กรรรมการ 

(นายธานี เรียงใหม่)

/ I I .  หมายเหต...

http://www.doh.go.th


*
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11. หมายเหตุ.-

- ค ่าปรับร้อยละ..0,25.. ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

- ค่าแบบก่อลร้างรวมเอกสารประกวดราคาขุดละ ...1,000,-..บาท

- กำหนดยืนราคา...2.7.0...วัน..นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราซการ

.......... ระ

(นายเริงณรงค์ เวฃกามา)
.กรรรมการ

(นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)

เรียน คณะกรรมการฯ

อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ 

ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

(นายอภิซาติ ฃาญธัญกร)

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราซธานีที่


