
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา 
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพ่ือปีนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับ 
ความเสียหายจากอุทกภัย งานปีนฟูทางหลวงเพื่อคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอน
ควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม-สะพือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 ปริมาณงาน 1 แห่งเวลาทำการ 
150 วัน วงเงินงบประมาณ 9,900,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วย 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
1. ความเป็นมา

เนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวได้รับความเสียหายจากอุทกภัย น้ําท่วมขัง ไหล่ทางสไลด์ขำรุดเสียหาย 
จึงเห็นสมควรรีบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยดำเนินการก่อสร้าง MORTAR RIPRAP และปรับปรุงระบบ 
ระบายน้ํา เพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใซ้ทาง
2. วัตถุประสงค์

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุบลราขธานีท่ี 2 มีความประสงค์จะประกวดราคา งานงบประมาณ 
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพื่อปีนฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย 
งานปีนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 0100 ตอน โขงเจียม 
-  สะพือ ระหว่าง กม.11+000 -  กม.11+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง เวลาทำการ 150 วัน วงเงินงบประมาณ 
9,900,000.00 บาท (เก้าล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยจะดำเนินการหาดัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้ช่ัวคราวเน่ืองจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี 
รัฐมนตรีว่าการการะทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุข่ือไว้ในบัญขีรายข่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนข่ือให้เป็นผู้ท้ิงงาน 
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาบุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาขีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม ่เป ็นผ ู้ม ีผลประโยขน ีร ่วมก ันภ ับผ ู้ย ื่นข ้อเสนอราคารายอ ื่นท ี่เข ้าย ื่นข ้อ เสนอ 

ให้แก่ กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิทธหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแด่รัฐบาล 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอได้มิค0าส่ังให้สละเอกสิทธ๋ึความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

กรรรมการ
(นายเริงณรงค์ เวขกามา) (นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)
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3.10 เป็นผู้ประกอบการท่ีข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........ 7..........ไว้กับกรมบัญซีกลาง (กรณี
คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขาน้ันต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญขีกลาง)

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างงานก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า.....................7..................บาท (.............. 7.................. ) (กำหนด ลงานประเภทเดียวกัน
ไม่น้อยกว่า- 30 เปอรเซ็นด)และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกขนท่ี 
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ 9 (อุบลราชธานี) เช่ือถือ

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม 
ค ้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้ 
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาไต้

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ไค้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไร้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี 
ที่กิจการร่วมค้าไค้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น 
ผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ 
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของ 
ผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนเสนอราคาไค้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

3.12. ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurem ent : e-GP) ของกรมบัญฃีกลาง

3.13 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองค้นในการจ้างของ 
กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไค้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรือ งานก่อสร้างทาง 
ข้ัน 1 -  4 กับ กรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเง่ือนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

......h e r e   ..ประธานกรรมการ
(นายเริงณรงค์ เวขกามา) (นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)
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4. วงเงินในการจัดจ้าง
ภายในวงเงิน (ราคากลาง)... 9,3.34,424,19... บาท
(เก้าล้านเฟดAเฝ็นสามหมื่นสี่ทันสี่!จ-ฒี่เนส์มาทสิบพ้าสตางค์)

5. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน...150.... วัน
6. หลักประกันการเสนอราคา

เป็นเงิน..495^000.00 บาท (สิแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
7. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

งานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลางเพ่ือปีนฟูโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีได้รับ 
ความเสียหายจากอุทกภัย งานปีนฟูทางหลวงเพ่ือคืนสู่สภาพอย่างย่ังยืน ทางหลวงหมายเลข 2222 ตอนควบคุม 
0100 ตอน โขงเจ ียม-สะพ ือ ระหว่าง กม.11+000 - กม.11+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง ตามแบบของ 
กรมทางหลวง
8. งานตามร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา น้ี

8.1 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ............. - ........แล้ว
8.2 ยังไมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ...25.62 งบกลาง
“อน่ึง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ 

พระราฃบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562 งบกลาง มีผลใข้บังคับและได้รับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบกลาง จากสำนักงบประมาณแล้วสำหรับกรณีที่ไม่ได้ 
รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว ส่วนราซการสามารถยกเลิกการจัดหาได้”
9. กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุบลราซธานิที่ 2 ขอสงวนลิทธึ๋ในการพิจารณาขยายอายุสัญญา 
ตามแนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือ

การงดหรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของกรมทางหลวง (สิงหาคม 2561)
10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหานี้ 
ได้ท่ีแขวงทางหลวงอุบลราขธานีท่ี 2 ถนนเส่ียงเมือง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราขธานี 34000 
E-mail :doh0721 @ doh.go.th ทางเว็บไซต์ www.doh.go.thmรือ www.gprocurement.go.th 
สาธารณขนที่ต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยขื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ 
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(นายเริงณรงค์ เวซกามา) (นายรัฐวิทย พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)

/ I I .  หมายเหตุ...
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11. หมายเหตุ.-
- ค่าปรับร้อยละ..0 ,25 ..ของค่าจ้า!ตุามสัญญาต่อวัน
- ค่าแบบก่อสร้างรวมเอกสารประกวดราคาขุดละ......1,000,-..มาท
- กำหนดยืนราคา...2.7Q...วัน..นับแต่วันเสนอราดา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตรของราฃการ

เรียน คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดของพัสดุท่ีจะจัดหา, รอ.ฃท.อบ.๒(บ), หพ.,ขท.อบ.๒ 
อนุมัติร่าง  ๆ ตามเสนอ 

- ดำเนินการตา ไยบต่อไป

..................  ...............กรรมการ ....
(นายรัฐวิทย์ พจนประเสริฐ) (นายธานี เรียงใหม่)(นายเริงณรงค์ เวซกามา)

(นายอภิชาต ซาญธัญกร)
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงอุบลราซธานีท่ี ๒ ปฏิบัติราซการแทน 

อธิบดีกรมทางหลวง


