
ร่างขอบเขตของงานห1อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ ประจำป ีงบประมาณ  ๒๕:๖๓ งานจ้างเหมางาน 
บูรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๙ ตอน ม่วงสามสิบ -  พนา ระหว่าง กม. 
๑๐+๑๔๔ -  กม.๑๒+๔๐๐ (เปีนช่วงๆ ) สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ 
โดยจะดำเนินการหาตัวผู้ร ับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:
e-bidding)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากทางหลวงสายตังกล่าว เป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่างอำเภอม่วงสามสิบ 

กับอำเภอพนา อีกท้ังยังสามารถเดินทางต่อไปได้อีกหลายอำเภอ ช่ืงท้ังสองข้างทางมีชุมชนท้ังอยู่เป็น 
ช่วงๆ ชื่งมีสภาพพื้นทางเป็นหลุม เป็นบ่อ มีร่องล้อ จึงเห็นควรทำการชุ)รณะทางผิวแอสฟ้ลต์ เพ่ือยืด 
อายุใช้งานของถนน และเพิ่มความปลอดภัยต่อประขาซนที่สัญจรผ่าน

๒. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑ มีความประสงค์ จ้างเหมางาน 

บ ูรณ ะทางผ ิวแอสฟ ้ลค ์ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๔๙ ตอน ม ่วงสามส ิบ -  พนา ระหว่าง 
กม.๑ ๐ + ๑ ๔ ๔ -กม.๑๒+๔๐๐ (เป็นช่วงๆ ) ปริมาณงาน ๒๔1๗๒๓ ตร.ม. โดยจะดำเนินการหา 
ตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลชื่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน 

ของรัฐไว้ช่ืวคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบียบที่ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลชื่งถูกระบุชื่อไวิในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ชื่งรวมถึงนิติบุคคลที่ 
ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำ}3นดในราซกิจจาบุเบกษา

 ๆ ° r ' ^. . . . . . . ^ . . . . . , ........ ประธานกรรมการ......................... กรรมการ...........................กรรมการ
(ใ3ายกล้าณรงค์ แก้วไสย) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)



๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แล่กรม 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการข้ดขวางการแข่งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ้ีหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำส่ังให้สละเอกสิทธิ้ความคุ้มกันเข่นว่าน้ัน

๓.๑๐ เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานล่อสร้างสาขา............ -.......... ไว้กับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานล่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานล่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ล่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า.......... -.............(..................-................... ) และเป็นผลงาบที่เป็น
คู,สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑)กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ 
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานล่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน 
ล่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใข้แสดงเป็นผลงานล่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ ทั้งนี้ 
ผลงานงานล่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานล่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคา 
ได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงานล่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงมาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ล่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้

(๒) ที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ะนิติบุคคลนิติบุคคลแต่ล 
ท่ีเข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไวในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน 
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐาน 
ดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานล่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก 
รายเดียวเป็นผลงานล่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนข้อเสนอในการประกวดราคาได้

ทั้งนี้ “ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๒ ผ ู้ย ื่นข ้อเสนอต ้องลงทะเบ ียนในระบบจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กทรอน ิกส ์ 
(Electronic Government Procurement: e-GP) กรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ 
กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะ 

ทางแบบ Pavement In-Place Recycling และไม,ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียน 
ผู้รับเหมา



-๓-

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างช้ันพิเศษ 
หรืองานก่อสร้างทางชั้น ๑-๔ ฃี่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ จะ'ได้'รับการคงสิทธ้ิเดิม 
โดยจะต้องเป็นผู้ท ี่อยู่ในบัญชีรายขื่อผู้ย ื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับ 
กรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏในเว็บไซต์พพพ.gprocurerrient.go.th

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

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ฃอใข้ผลิตกัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดง
หลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตกัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใข้ผลิตกัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกส่ังพักใช้ หรือ 
เพิกถอน

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเส้นทาง 
ขนส่งจากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนส่งจะต้อง 

ไม,เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔
๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ 

ผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา 
ท่ีขึ้อนํ้ายางพาราสดจาก,ชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

(๓.๑๖.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยใน 
โครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๓.๑๖.๒) ต ้องม ีหล ักฐานเป ็นใบเสร ็จร ับเง ินจากช ุมน ุมสหกรณ ์ ตาม 
ข้อ (๓.๑๖.๑) ที่ระบุปริมาณนํ้ายางสดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๓.๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตาม 
ข้อ (๓.๑๖.๒) ท่ีระบุปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก,บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

<r
.ประธานกรรมการ ..........................กรรมการ ........... “ ............กรรมการ

(น่ายกล้าณรงค์ แก้วไสย) (นางนวลฤดี ลาภเดโซ) (นางวิจิตร ศรีคำ)



๔. วงเงินในการจัดจ้าง
๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน) 
๔.๒ วงเงินราคากลาง เป็นเงินทั้งสิน ๑๑,๗๔๒,๓๘๒.๘๙ บาท

(เงินสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนที่หมื่นสองพันสามร้อยแปดสิบสองบาทแปดสิบเก้า
สตางค์)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
- ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
- ค่าเอกสารประกวดราคา ราคาขุดละ ๑,๐๐0.0๐ บาท (หน่ึงพันบาทล้วน)

๗. หลักประถันการเสนอราคา
หลักประถันการเสนอราคา จำนวน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา 

ตัดสินโดยใข้หลักเกณฑ์ราคา

๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ ้าง เห ม างาน 15]รณ ะทางผ ิวแอสฟ ้ลด ํ ทางหลวงห มายเลข  ๒๐๔๙ ตอน 

ม ่ว ง ส า ม ส ิบ -พ น า  ระหว ่า งกม .๑ ๐ + ๑ ๔ ๔ - กม.๑ ๒ + ๔ ๐ ๐ (เป ็นช ่วงๆ)  ปริมาณงาน 
๒๔,๗๒๓ ตร.ม. ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑๐. ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๑๐.๑ กรณีท่ีผูร้ับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนทำอีกทอดหน่ึงโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า'ฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ ของวงเงินของงานท่ีจ้าง 
ช่วง,น้ัน

๑๐.๒ กรณีผู้รับจ้างปฏินัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของราคาค่างาน

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้
(5)ร).<ร) □  ได้รับอนุม้ตเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว

เจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓

(นางนวลฤดี ลาภเดโซ) (นางวิจิตร ศรีคำ)
กรรมการ

น -
กรรมการ



อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหปังสือได้ 
ต่อเมื่อพระราฃบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒<£๖๓ มีผลใช้บังคับ และได้รับ 
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒<£๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้ง 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซ้ือหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ท่ีนำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังน้ี
๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเคร่ืองหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม๒๕๕๑
๑๒.๓ คู่มีอเคร่ืองหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.๒๕๒๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑๒.๕ STANDARD DRAWING (revision ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
๑๒.๗ คู่มือควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานท่ัวไป งานติดต้ังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ
๑๒.๑๑ แบบแปลน
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง ฉบับเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑๒.๑๓ เง่ือนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเง่ือนไขในการปฏิบํติงาน

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และล่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ และแสดงความ 
คิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของ 
พัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ท่ี

สถานท่ีติดต่อ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอ 
เม ืองอ ุบลราชธาน ี  จ ังหว ัดอ ุบลราชธานี  ๓ ๔ ๐ ๐ ๐  หร ือทางเว ็บไซต ์กรมทางหลวง 
(www.doh.go.th) โทรดัพทํหมายเลข ๐-๔๕๒๔-๓๔๒๖ โทรสารหมายเลข ©-๔๕๒๔-๔๕๐๕ 
หรือทาง E-mail: ฝ0เา๐๗๑๑ (ฐ) doh.go.th

สาธารณฃนท่ีต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมืความเห็น ต้องเปีดเผยซื่อ และท่ีอยู ่
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(นางนวลฤดี ลาภเดโซ)
กรรมการ

(นางวิจิตร ศรีคำ)
กรรมการ

http://www.doh.go.th


๑๔. หมายเหตุ.-
- กำหนดยืนราคา.........๒ด/.9. . . ..วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสตองราขการ

ลงข่ือ ......................................  ประธานคณะกรรมการฯ
( กล้าณรงค์ แก้วไสย ) รอ.ฃท.อุบลราขธานีท่ี ๑ (ป)

ลงขอ ......................................  กรรมการฯ
( นางนวลฤดี ลาภเดโข ) รอ.ฃท.อุบลราขธานีท่ี ๑ (บ)

ลงขอ ......................................  กรรมการฯ
( นางวิจิตร ศรีคำ ) หพ.ขท.อุบลราขธานีท่ี ๑

เรียน คณะกรรมการฯ
- อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบ/ต่อไป

(น า ย เอ ก พ tf lfษฐมานพ)
รักษาราฃการแทน ผอ.ฃท.อุบลราขธานีท่ี ๑ /


