
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรู'บรายการ 
งานก่อสร้าง งานใJระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนงานรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมา 
งานปรับปรุงผิวทางแอสฟิลต์คอนกรีตเดิม น่ากลับมาไข้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๖ ตอน 
ทางเลี่ยงเข้าเขื่องใน ระหว่าง กม.๐ +๐ ๐ ๐  -ก  ม.๑+๕๐๐ ปริมาณงาบ ๒๘,๕๐๐ ตร.ม. สายทางใน 
ความควบคุมของแขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ โดยจะดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

©. ความเป็นมา
เนื่องจากทางหลวงสายนี้เป็นถนนทางเข้าเขื่องใน มีประขาซบอาลัยอยู่สองข้างทาง 

จำนวนมาก ขื่งขั้นผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเริ่มชำรุดเสียหาย แต่ขั้นพื้นทางยังคงความแข็งแรงด ี
จึงจำเป็นต้องแก่ไขโดยวิธี Asphalt Hot Mix In-Place Recycling เพื่อยืดอายุการใช้งานของถนน 
และเพิ่มความปลอดภัยต่อประซาขนผู้ไข้ทาง

๒. จ้ตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ ๑  ม ีความประสงค์จ ้างก่อสร้าง 

จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลค์เด ิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๒ ตอน 
ท างเช ้าเข ื่องใบ  ระหว่าง กม.0  + ๐ 0 0  -  กม.®+๕๐๐ ปริมาณงาน ๒๘,๕๐๐ ตร.ม. โดยจะ 
ดำเนินการหาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)
๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน 

ของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบ ียบท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้โนบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็น 
ผู้พื้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ 
ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลบันด้วย

๓.๖  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

< r ’
.ประธานกรรมการ...............................กรรมการ.......... .โ:.................กรรมการ

]รง์ค์ แก้วไสย) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีดำ)



๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.d  ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมดันดับผู้เสนอราคารายอื่นที่เจ้ายื่นจ้อเสนอให้แก่กรม 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแจ้งขัน 
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มดัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต ่
รัฐบาลของผู้ยื่นจ้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธึ๋ความคุ้มดันเซ่นว่านั้น

๓.๑ ๐  เป็บผู้'ประกอบการที่1ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา..............-..............ไว้ดับ
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างนั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้ดับกรมบัญชีกลาง)

๓.๑ ๑  ผู้ยื่นจ้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวดันดับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า............. -.............. (..................... -........................) และเป็นผลงานที่เป็น
ค่สัญญาโดยตรงดับหน่วยงานของรัฐ

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

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และยื่นจ้อเสนอให้ยื่นจ้อเสนอ 
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน 
ก่อสร้างของผู้เจ้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เจ้าประกวดราคาได้ บังนี ้
ผลงานงานก่อสร้างของผู้เจ้าร่วมด้ามาใจ้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เจ้าประกวดราคา 
ได้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงานก่อสร้างของผู้เจ้าร่วมค้ารายใดรายหนี่งมาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เจ้าประกวดราคาได้

{๖) ท ี่ก ิจการร่วมค้าไม ่ได ้จดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เจ้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน 
กรณีที่ก ิจการร่วมค้าได้มีจ้อตกลงระหว่างผู้เจ้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เจ้าร่วมค้า 
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหสักในการเจ้ายื่นจ้อเสนอดับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐาน 
ดังกล่าวมาพร้อมดับการยื่นจ้อเสนอ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก 
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นจ้อเสนอในการประกวดราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง1พาณีขย์

๓.๑!0 ผ ู้ย ื่น จ ้อ เสน อต ้องลงท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัดช ื้อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์
(Electronic Government Procurem ent: e-GP) กรมบัญชีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นจ้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องด้นในการจ้าง 
ของ กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๕ งาบ
บำรุงทาง (แบบ Hot Mix เท -  Place Recycling) ผู้ร ับจ้างต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบ 
และรับรองความปลอดดัยฃองชุดเครื่องจักรดังกล่าวจากผู้ทดสอบและตรวจสอบที่ได้ร ับการขึ้น 
ทะเบียนไว้ดับกรมธุรกิจพลัง•ท}K เละไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา

น /.บระรานกรรมการ...............................กรรมการ............;..................กรรมการ
(นาเแf เล้าณรงค์ แก้วไสย) (นางนวลฤดี ลาภเดโซ) (นางวิจิตร ศรีคำ)



-๓-

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างข้น่พิศษ 
หรื■อง■านก่อส’ว้างทางข้น ๑-๔ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒0 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ จะได้รับการคงสิทธิใดิม 
โดยจะต ้องเป ็นผ ู้ท ี่อย ู่ในบ ัญ ช ีรายข ื่อผ ู้ย ื่นคำขอข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอบการงานก ่อสร ้างไว ้ก ับ  
กรมบัญชีกลางตามที่'ปรากฏในเว็บไซต์พพพ.gprocurement.go.th

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสพิลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต ์
คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete Plant) และต้องแนบสำเนาใบอนุญาต 
ประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน 
ในกังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักไข้ หรือ 
เพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอไข้ผลิตกัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดง
หกักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมไหไข้ผลิตกัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอน ุญ าตประกอบก ิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน  
อุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ไข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน 
ในกังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักไข้ หรือ 
เพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเกันทาง 
ขนล่งจากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนล่งจะต้อง 
ไม่เกิน ๑ ๐ ๐  กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

๓ .๑๖ ผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่ก ัญญากับกรมทางหลวง จะต้องไข้ 
ผลิตกัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนี้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา 
ที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากขุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

(๓ .๑๖.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยใน 
โครงการส่งเสริมการไข้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

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

(๓.๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตาม 
ข้อ (๓.๑๖.๒) ที่ระบุปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

¥
.ประธานกรรมการ...............................กรรมการ...........;...................กรรมการ

ทณรงค์ แก้วไสย) (บางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)



๔. วงเงินในการจัดจ้าง
๔.๑ วงเงินงบประมาณ ๑!อ,0 ๐ ๐ ,๐ 0 ๐ .0 0  บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
๔.เอ วงเงินราคากลาง เป็นเงิน'จังสิน ๑๑,๙๒๒,๙๔๑.๗๗ บาท

(เงินสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่นสองพับเก้าร้อยห้าสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบเจ็ดสตางค์)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
- ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับล้ดจากวันลงนามในสัญญา 

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

๗. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคา จำนวน ๖ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ .๐ ๐  บาท (หกแสนบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา 

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลตคอนกรีตเดิม นำกลับมาใช ้ใหม่ ทางหลวง 

หมายเลข ๒๔๓๒ ตอน ทางเช ้าเข ื่องใน  ระหว่าง กม.๐ + ๐ ๐ ๐  -  กม.๑+ ๔ ๐ ๐  ปริมาณงาน  
๒๘,๕๐๐ ดร.ม. ดำเนินการโดยวิธิก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑๐. ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๑ ๐ .๑  กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาต 

จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่า!!นดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ ของวงเงินของงานที่จ้าง 
ช่วงน้ัน

๑๐.๒ กรณีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙ .๑  จะกำหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๔ ของราคาค่างาน

๑๑ . งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นี้
□  ได้รับอนุนัติโงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว 

J ม้ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓
จT'

ธานกรรมการ..............................กรรมการ .กรรมการ
แก้วไสย) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)



อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามใบสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได  ้
ต่อเมื่อพระราชบัญญัติง'บ'บระมาณราอจ่าย'บระจำปีงบ,บระมาณ พ.ศ.!?)๕๖๓ มีผลใช้บังคับ และได้รับ 
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้ง 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสร้าง ดังนี้
๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑  และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒๕๕ร)
๑๒.๓ คู่มือเครื่องหมายควบคุมการจราจรในการก่อสร้างบูรณะและบำรุงรักษา ฉบับปี พ.ศ.'๒1๖๑
๑๒.๔ รายละเอียดและหลักเกณฑ์งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง
๑๒.๕ STANDARD DRAWING (revision ๒๐๑๕)
๑๒.๖ มาตรฐาน (ทล.-ม.) และข้อกำหนด (ทล.-ก.)
๑๒.๗ คู่มีอควบคุมงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม คสล.
๑๒.๘ ข้อกำหนดและมาตรฐานที่'วไป งาบติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบ‘บนทางหลวง
๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ
๑๒ .๑๑ แบบแปลน
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง ฉบับเดือน ลิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑๒.๑๓ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบํตงาน

๑๓. สถานที่ต ิดต ่อเพ ื่อขอทราบข้อมลเพ ิ่มเต ิม และล่งข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ และแสดงความ  
คิดเห็น

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของ 
พัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ที่

สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑  ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอ 
เม ือ ง อ ุบ ล ร าช ธ าน ี จ ังห ว ัด อ ุบ ล ร าช ธ าน ี ๓ ๔ ๐ ๐ ๐  ห ร ือ ท าง เว ็บ ไซ ต ํก ร ม ท างห ล ว ง  
(www.doh.go.th) โทรคัพทํหมายเลข ๐-๔๕๒๔-๓๔๒๖ โทรสารหมายเลข ๐-๔๕๒๔-๔๕๐๕ 
หรือทาง E-m ail: d oh oeto๑ @ doh.go.th

สาธารณซนที่ต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยขื่อ และที่อยู ่
ของฝัให้'ข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็นด้วย

กรรมการ

http://www.doh.go.th


๑๔. หมายเหตุ.-
- กำหนดยืนราคา ๒๗0 .วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เป็นไปตามสูตร?เองราชการ

ลงซ่ือ .............^ ......^ !? .................  ประธานคณะกรรมการฯ
( น า ^ ลาณรงค์ แก้วไสย ) รอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑ (ป)

ลงข่ือ
( นางนวลฤดี ลาภเดโซ )

กรรมการฯ
รอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑ (บ)

ลงข่ือ
( นางวิจิตร ศรีคำ )

กรรมการฯ
หพ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑

เรียน คณะกรรมการฯ
- อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ

(นายเอกพง?TTคํร์ษฐมานพ)
รักษาราชการแทน ผอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑ เ



รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา

คเงท ี่ ๑
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑ ๑ .0 ๐  บ.

ณ แขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ ๑
ผู้มาประชุม

๑. นายกล้าณรงค์ แก้วไสย รอ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑  (ป.) ประธานคณะกรรมการฯ
๒. นางนวลฤดี ลาภเดโช รอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑  (บ.) กรรมการฯ
๓. นางวิจิตร ศรีคำ หพ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑  กรรมการฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑ ๑ .๐ ๐  น.
ประธานคณะกรรมการฯ : แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม ในการที่จะต้องร่างรายละเอียด

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา ตามแผนงานหาตัวผู้รับจ้าง 
งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานปรับปรุงผิวทางแอสฟ้ลต์คอนกรีตเดิม นำกลับ 
มา'ใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๔๓๒ ตอน ทางเช้าเขื่องใน ระหว่าง กม.
๐ + ๐ ๐ ๐  -  กม.๑+๕๐๐ ปริมาณงาน ๒๘,๕๐๐ ตร.ม. โดยมีวงเงินงบประมาณ 
๑๒ ,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีเบื้อหาสาระครอบคลุม กระจับ และกะพัดรัด 
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และคำสั่ง กรมทางหลวง ท่ี บ.๑/๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ต้องดำเนินการร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ
ที่จะจัดหา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ 
เพื่อจะไต้เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานเห็นขอบ และพร้อมที่จะนำสาระเนื้อหา 
ดังกล่าวขึ้น WEBSITE กรมบัญฃีกลาง , กรมทางหลวง

คณะกรรมการฯ : หารือปรึกษา/ร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
ตามแบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติของกรมทางหลวง และกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอ 
ราคาฯ ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน และระเนียบพาณิชย์ โดยครอบคลุมเบื้อหา 
สาระ ดังนี ้
๑. ความเป็นมา 
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๔. วงเงินในการจัดจ้าง 
๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ 
๖. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ 
๗. งานตามคุณลักษณะนี้ไต้รับหรือยังไม่ได้รับอนุนัติเงินงบประมาณ 
๘. กรมทางหลวงของสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทาง 

การพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 
กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๙. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ 
หรือแสดงความคิดเห็น 

๑๐. หมายเหตุ



ประธานฯ : ตรวจสอบเนื้อหา ร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสด ุ
ที่จะจัดหา/เห็นขอบ และขอมติรับรองใบที่ประชุม 

คณะกรรมการฯ : รับรองมติในที่ประชุม ไม่มีผู้คัดค้าน
ประธานฯ : รับรองร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
เลิกประชุม ะ เวลา ๑๒.0๐ น.

(ลงขื่อ)
( นางวิจิตร ศรีคำ

ผู้จดรายงาบการประชุม 
) กรรมการฯ

(ลงขื่อ)
(

(ลงขื่อ)
(

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
กรรมการฯ

ประธานคณะกรรมการฯ



รายใ}ร)ผู้เข้าใ,เระ'ชุม
คณะกรรมการกำหบดร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของฟ้สดุที่จะจัดหา 

ครั้งที่ ๑ เมื่อวับที่ ๑๓ มีบาคม ๒๕๖๓ 
ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ ๑

ลำดับ ข่ือ -  สกุล เวลามา เวลากลับ ลายมือขื่อ

๑ นายกล้าณรงค์ แก้วไสย /? /
๒ นางนวลฤดี ลาภเดโข r y r
๓ นางวิจิตร ศรีคำ น^


