
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

จ้างก่อสร้างจ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายนํ้า 
ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน ลืออำนาจ -  หนองยอ 

ระหว่าง กม.๕๔๘+๓๐๐ -  กม.๕๔๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์

(Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากทางหลวงสายตังกล่าว เมื่อมีฝนตกหนักในพื้นที่จะเกิดนํ้าท่วมไหล่ทางและ 

ซ่องจราจรด้านนอก ทำให้ประขาซนสองข้างทางสัญจรไม่สะดวก เกิดบีญหาร้องเรียนบ่อยครั้ง ซ่ึงทุก 
ครั้งท ี่เก ิดเหตุการณ์ แขวงฯ จะต้องติดตั้งเครื่องสูบนั้าเพื่อแก้ไขบีญหาเร่งด่วน ตังนั้นจึงเห็นควร 
ทำงานแก้ไขบีญหาอย่างยั่งยืนต่อไป

๒. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑  ม ีความประสงค์จ ้างก่อสร้าง 

จ้างเหมากิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงสะพานและอาคารระบายนํ้า โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อ 
เพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ ตอน ลืออำนาจ -  หนองยอ 
ระหว่าง กม.๕๔๘+๓๐๐ -  กม.๕๔๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง โดยจะดำเนินการหาตัวผู้
รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน 

ของรัฐไว้ขั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบ ียบท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่าย  
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที ่
ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
V  _ ______ «  V  V  o 8) a



๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาซีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไมไป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ขึ้งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ้ความคุ้มกันเข่นว่านั้น

๓.๑ ๐  เป็นผู้ประกอบการที่ข ึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา...............-............. ไว้กับ
กรมบัญขีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑ ๑  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า............. -..............(..................... -....................... ) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณ ีท ี่ก ิจการร่วมค้าได ้จดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม่ ก ิจการร่วมค้าจะต้องม  ี

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ 
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน 
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี ้
ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคา 
ได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) ท ี่ก ิจการร่วมค้าไม ่ได ้จดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน 
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐาน 
ดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก 
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาไค้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิขย์

๓.๑๒ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เสน อต ้องลงท ะเบ ียน ใน ระบบ จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส  ์
(Electronic Government Procurement ะ e-GP) กรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้างของ 
กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างสะพานชั้น ๑-๔ หรืองาน 
ก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑-๔ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขการจดทะเบียน 
ผู้รับเหมา

>r‘ น /.ประธานกรรมการ..............................กรรมการ................................กรรมการ
(นา4 กล้าณรงค์ แก้วไสย) (นางนวลฤดี ลาภเดโซ) (นางวิจิตร ศรีคำ)



-๓-

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างชั้นพิเศษ 
หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑-๔ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒(ะ๖ ๑  จะ'ได้'รับการคงสิทธ้ีเดิม 
โดยจะต ้องเป ็นผ ู้ท ี่อย ู่ในบ ัญ ช ีรายข ื่อผ ู้ย ื่นคำขอข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอบการงานก ่อสร ้างไว ้ก ับ  
กรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์พvwv.gprocurementgo.th

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต ์
คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวจ้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือ 
เพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃอใช้ผลิตกัณฑ์จากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดง
หลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอน ุญ าตประกอบก ิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือ 
เพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทาง 
ขนส่งจากโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีตถึงกี่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้อง 
ไม่เกิน ๑ ๐ ๐  กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

๓.๑ ๖  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการดัดเลือกให้เป็นคู่ส ัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ 
ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา 
ที่ขึ้อนํ้ายางพาราสดจากฃุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

(๓ .๑๖.๑) ต้องเป็นขุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยใน 
โครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๓ .๑ ๖ .๒ ) ต ้องม ีห ล ักฐาน เป ็น ใบ เส ร ็จร ับ เง ิน จากข ุม บ ุม ส ห กรณ ์ ตาม 
ข้อ (๓.๑๖.๑) ที่ระบุปริมาณนํ้ายางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๓.๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตาม 
ข้อ (๓.๑๖.๒) ที่ระบุปริมาณนี้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

กรรมการ



๔. วงเงินในการจัดจ้าง
๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๑ ๐ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท (สิบล้านบาทถ้วน)
๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๗๙๖,๐๔๑.๘๙ บาท

(เงินเก้าล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันสี่สิบเอ็ดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
- ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
- ค่าเอกสารประกวดราคา ราคาชุดละ ๑ ,๐ ๐ ๐ .๐ 0  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๔ ๐๐,๐๐๐ .๐๐  บาท 
(ห้าแสนบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา 

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ ้างก ่อส ร ้างจ ้าง เห ม าก ิจกรรม ก ่อส ร ้างป ร ับ ป ร ุงส ะพ าน และอาค ารระบ ายน ํ้า  

โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ 
ตอน ล ืออำนาจ -  หนองยอ ระหว่าง กม.๔๔๘+๓๐๐ -  กม.๔๔๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 
ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑๐ . ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๑ ๐ .๑  กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมใต้รับอนุญาต 

จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐  ของวงเงินของงานที่จ้าง 
ช่วงน้ัน

๑๐.๒ กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๘.๑ จะกำหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของราคาค่างาน 
๑๑ . งานตามประกาศประกวดราppจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้

๑ ๑ .๑  □  ไต้รับอนุม้^เงินํงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.... ๒๔๖๓.....แล้ว
(ริ)®).®) 0  ยังไมได้^เนุม้ตเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.... ๒๔๖๓.....

/Iv zL  ^............  ^ . . .  J .y .  .'ประธานกรรมการ...............................กรรมการ................................กรรมการ
(นายก^ณรงค แก้วไสย) (นางนวลฤดี ลาภเดโซ) (นางวิจิตร ศรีคำ)
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อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ 
ต่อเมื่อพระราขบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลใข้บังคับ และได้รับ 
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากส์านักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้ง 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใข้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑  และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕๑
๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้าง^รณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๖๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑๒.๕ STANDARD DRAWING (revision ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
๑๒.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระฟริบบนทางหลวง 
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง 
๑๒ .๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ 
๑๒ .๑๑ แบบแปลน
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑๒.๑๓ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญฃีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

๑๓. สถานที่ต ิดต ่อเพ ื่อขอทราบข้อม ูลเพ ิ่มเต ิม และส่งข้อเสนอแบะ ว ิจารณ ์ และแสดงความ  
คิดเห็น

สามารถล่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของ 
พัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอ 
เม ือ ง อ ุบ ล ร าฃ ธ าน ี จ ังห ว ัด อ ุบ ล ร าข ธ าน ี ๓ ๔ ๐ ๐ ๐  ห ร ือ ท าง เว ็บ ไช ต ํก ร ม ท าง ห ล ว ง  
(vvww.doh.go.th) โทรคัพทํหมายเลข ๐-๔๕๒๔-๓๔๒๖ โทรสารหมายเลข ๐-๔๕๒๔-๔๕๐๕ 
หรือทาง E -m ail: d o h o d ๑ ๑  @ doh.go.th

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยซื่อ และที่อยู่ 
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็นด้วย
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๑๔. หมายเหตุ.-
- กำหนดยืนราคา ๒๗๐....วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสู^ฃองราชการ

ลงซ่ือ ..............  ประธานคณะกรรมการฯ
แก้วไสย ) รอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑ (ป.)

ลงซ่ือ
( นางนวลฤดี ลาภเดโซ )

กรรมการฯ
รอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑ (บ.)

ลงซ่ือ 4Ls-
( นางวิจิตร ศรีคำ )

กรรมการฯ
หพ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑

เรียน คณะกรรมการฯ
อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ 
ดำเนินการตามระเบียบต่อ่โป

(น ายเอกพ งศโคํรษฐมานพ)
รักษาราชการแทน ผอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑ L


