
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ 
งานก่อสร้าง งาน,บระกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

แผนงาบรายประมาณการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมา 
ทำการบุรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๓ ตอน ม่วงสามสิบ -  คู่น้อย ตอบ ๑ 
ระหว่าง กม.๑๔-(-๖๗๕- กม.๑๗+๙๐๐^ปริมาณงาน ๒๙,๐๒๘ ตร.ม. สายทางในความควบคุมของ 
แขวงทางหลวงอุบลราชธานีท่ี ๑ โดยจะดำเนินการหาตัวผู้ร ับจ้างดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding: e-bidding)

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๓ เป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงจากทางหลวงสายหลัก 

ซ ึ่งแ ยก อ อ กจาก ท างห ล วงห ม ายเล ข  ๒๓ ไปส ู่อำเภอม ่วงสามส ิบ  และสามารถเด ินทางไป 
จ.อุบลราชธานี และอำนาจเจริญได้เช่นกัน ทั้งสองข้างทางมีขุมขนตั้งอยู่เป็นช่วงๆ ชื่งมีสภาพพื้นทาง 
เป็นหลุม เป็นบ่อ มีร่องล้อ จึงเห็นควรทำการบุรณะทางผิวแอสฟ้ลต์ เพื่อยืดอายุใข้งานของถนน และ 
เพิ่มความปลอดภัยต่อประขาฃนที่สัญจรผ่าน

๒. วัตถุประสงค์
กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงอุบลราฃธานีที่ ๑ มีความประสงค์จ้างก่อสร้าง 

จ้างเหมางานบุรณะทางผิวแอสฟ้ลค์ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๘๓ ตอน ม่วงสามสิบ -  คู่น้อย 
ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๖๗๕- กม.๑๗+๙๐๐ ปริมาณงาน ๒๙1๐๒๘ ตร.ม. โดยจะดำเนินการ 
หาตัวผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม,เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอย่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน 

ของรัฐไว้ขั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
ระเบ ียบท ี่ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหนดตามท ี่ประกาศเผยแพร่ในระบบเคร ือข ่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็น 
ผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ 
ผูทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการ 
ของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด 
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานฺเบกษา

เ ร ๆ ๆ 11\mm1,, 5  4 -........................................ประธานกรรมการ .............................. กรรมการ ................................กรรมการ
(นายสมโภช แนวจำปา) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)



๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาขีพรับจ้างงาบที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรม 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งข้น 
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙. ไม่เป็นผู้โต้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ 
รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอไต้มีคำลังให้สละเอกสิทธิ้ความคุ้มกันเข่นว่าบั้น

๓.๑๐ เป ็นผู้ประกอบการที่ข ึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.............. -............ ไว้กับ
กรมบัญขีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างบั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญขีกลาง)

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างใบวงเงินไม่'น้อยกว่า............. -..............(..................... -........................) และเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ '‘กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบีติ ดังนี้ 
(๑ )กรณ ีท ี่ก ิจการร่วมค้าไต ้จดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม่ ก ิจการร่วมค้าจะต ้องม ี 

คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใบเอกสารประกวดราคา และยื่นข้อเสนอให้ยื่นข้อเสนอ 
ในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงาน 
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้ ทั้งนี้ 
ผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคา 
ไต้ หมายความว่า สามารถนำผลงานงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งมาใช้แสดงเป็นผลงาน 
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้

(๒) ท ี่ก ิจการร่วมค้าไม่ไต้จดทะเบ ียนเป ็นน ิต ิบ ุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
าที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตมเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน 
กรณีที่กิจการร่วมค้าไดัมีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายดัก'ษณ์อักบรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้า 
รายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงาบของรัฐ และแสดงหลักฐาน 
ดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอ กิจการร่วมค้าบั้น สามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก 
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในการประกวดราคาไต้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิฃย์

๓.๑๒ ผ ู้ย ื่น ข ้อ เส น อต ้องลงท ะเบ ียน ใน ระบ บ จ ัดซ ื้อจ ัดจ ้างด ้วยอ ิเล ็กท รอน ิกส ์ 
(Electronic G overnm ent P ro c u re m e n t: e-GP) กรมบัญขีกลาง

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ที่ผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ 
กรมทางหลวง โดยเป็นผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภทที่ ๖ งานบุรณะ 
ทางแบบ P a v e m e n t In-Place Recycling และไม,ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียน 
ผู้รับเหมา

ร ^ '' จร" ^
................ I......................ประธานกรรมการ............................... กรรมการ...............................กรรมการ
(นายสมโภข แนวจำปา) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)



-๓-

ผิยนข้อเสนฤที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างพพิ}ษ 
หรืองานก่อสร้างทางข้น ๑-๔ ซึ่งหมดอายุหลังรันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑ จะ'ได้'รับการคงลิทธี้เดิม 
โดยจะต ้องเป ็นผ ู้ท ี่อย ู่ในบ ัญช ีรายข ื่อผ ู้ย ื่นคำขอข ึ้นทะเบ ียนผ ู้ประกอบการงานก ่อสร ้างไว ้ก ับ  
กรมบัญชีกลางตามที่,บรากฏในเว็บไขต์พพพ.gprocurem ent.go .th

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟ้ลต์ 
คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt C oncrete Plant) และต้องแบบสำเนาใบอนุญาต 
บีระกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาบ 
ในลังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารด้งกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกลังพักใข้ หรือ 
เพิกถอน

หรือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใข้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีตอื่น ต้องแสดง
หลักฐานดังนี้

(ก) เอกสารยินยอมให้ใข้ผลิตภัณฑ์จากผู้!ด้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงาน 
ผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๔

(ข) สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน 
อุตสาหกรรมของผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟ้ลต้คอนกรีต หรือสำเนา 
หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟ้ลต์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้าง จากหน่วยงาน 
ในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารด้งกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้ หรือ 
เพิกถอน

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟ้ลต์คอนกรีต และเสันทาง 
ขนล่งจากโรงงาบผสมแอสฟ้ลต้คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยระยะทางขนล่งจะต้อง 
ไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร ตามแบบเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๑.๑๕

๓.๑๖ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเสือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ 
ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต์ผสมยางพารา ที่มีรัตกุดิบจากบํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพารา 
ที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากชุมนุมสหกรณ์ฯ โดย

(๓.๑๖.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยใน 
โครงการล่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๓ .๑๖.๒ ) 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) ที่ระบุปริมาณนี้ายางสดและรันที่มีการขายให้แก่บริบัทผู้แปรรูปยางพารา

(๓.๑๖.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตาม 
ข้อ (๓.๑๖.๒) ที่ระบุปริมาณบํ้ายางข้นและรันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต์ผสมยางพารา

(นายสมโภช แนวจำปา)
ะรานกรรมการ...............................กรรมการ

(นางนวลฤดี ลาภเดโซ)
กรรมการ

(นางวิจิตร ศรีคำ)



๔. วงเงินใบการจัดจ้าง
๔.๑ วงเงินงบใJระมาญ ๑๔ ,0๐๐,0๐0.๐๐  บาท (สิบสี่สัาบบาทถ้วน)
๔.!ร) วงเงินราคากลาง เป็นเงินท'งส้ิน ๑๓,๖๘๗,๔๖๗.๙๔ บาท

(เงินสิบสามล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันฟ้าร้อยหกสิบเจ็ดบาท!,ถ้าสิบ?!สตางค์)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาบ
- ต้องดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวับลงนามในสัญญา 

๖. ราคาค่าเอกสารประกวดราคา
- ค่าเอกสารประกวดราคา ราคา,ชุดละ ๑ ,00๐ .๐ ๐  บาท (หนี่งพันบาทถ้วน)

๗. หลักประถันการเสนอราคา
หลักประถันการเสนอราคา จำนวน ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน)

๘. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมจะพิจารณา 

ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๙. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
จ ้าง เห ม างาน ช ุ)ร ณ ะ ท าง ผ ิว แ อ ส ฟ ้ล ต ์ ท าง ห ล ว ง ห ม าย เล ข  ๒๓๘๓ 

ตอน ม่วงสามสิบ -  ดู่นัอย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๖๗๔ -  กม.๑๗ +๙๐๐ ปริมาณงาน 
๒๙,๐๒๘ ตร.ม. ดำเนินการโดยวิธีก่อสร้างตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง

๑๐. ค่าปรับ
- ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้าง 

เป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้
๑๐ .๑  กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงใฟ้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ไต้รับอนุญาต 

จากกรม จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าแนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๒ ของวงเงินของงานที่จ้าง 
ช่วงน้ัน

๑๐.๒ กรณีผ้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับ 
เป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐1๒๔ ของราคาค่างาน

๑๑. งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) น้ี
๑๑.๑ □  ได้รับอบุม่ติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓ แล้ว 
๑๑.๑ 0  ยังไม่ไต้รับอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๓

I, พ" „ Vประธานกรรมการ..............................กรรมการ................................กรรมการ
(นายสมโภข แนวจำปา) (นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)



อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งน ี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ 
ต่อเมื่อพระราขบัญญติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลใข้บังคับ และได้รับ 
จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จากสำนักงบประมาณแล้ว

สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้ง 
ดังกล่าว หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือการจัดจ้างได้

๑๒. รายละเอียดและข้อกำหนดอื่น ที่นำมาใช้ในการควบคุมงานก่อสรัาง ดังนี้
๑๒.๑ รายการละเอียดและข้อกำหนดการก่อสร้างทางหลวง เล่มที่ ๑ และเล่มที่ ๒
๑๒.๒ รายละเอียดและข้อกำหนดการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางฉบับกรกฎาคม ๒(ะ๕๑
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 ข้อกำหนดและมาตรฐานที่'วไป งานติดตงไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง
๑๒.๙ ข้อกำหนดและมาตรฐานทั่วไป งานติดดังไฟสัญญาณจราจรและไฟกระพริบบนทางหลวง
๑๒.๑๐ ข้อกำหนดพิเศษ
๑๒.๑๑ แบบแปลน
๑๒.๑๒ แนวทางการพิจารณาขยายอายุสัญญาหรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 

กรมทางหลวง ฉบับเดือน ลิงหาคม ๒๕๖๑ 
๑๒.๑๓ เงื่อนไขการจ่ายค่างานผิวทาง
๑๒.๑๔ รายละเอียดบัญชีรายการก่อสร้างและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน

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

สามารถส่งข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะของ 
พัสดุที่จะจัดหานี้ ได้ท่ี

สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงอุบลราฃธานีที่ ๑ ถนนแจ้งสนิท ตำบลในเมือง อำเภอ 
เม ือ งอ ุบ ล ร าข 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 ไ ซ ต ํก รม ท างห ล ว ง 
(vwvw.doh.go.th) โทรดัพทํหมายเลข ๐-๔๕๒๔-๓๔๒๖ โทรสารหมายเลข ๐-๔๕๒๔-๔๕๐๕ 
หรือทาง E -m ail: dohoGTl๑๑ @ doh.go.th

สาธารณฃนที่ต้องการเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็น ต้องเปีดเผยซื่อ และที่อยู่ 
ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ ว ิจารณ ์ หรือมีความเห็นด้วย

า า ร ...............................กรรมการ...............................
(นางนวลฤดี ลาภเดโข) (นางวิจิตร ศรีคำ)

4 /
กรรมการ

(นายสมโภข แนวจำปา)



-๖-

๑๔. หมายเหตุ.-
- กำหนดยืนราคา ๒๗Q....วัน นับแต่วันเสนอราคา
- การปรับราคาค่างานก่อสร้าง (ค่า K) เบ็เนไปตามสูตรของราชการ

ลงขอ ...............r . .............................  ประธานคณะกรรมการๆ
( นายสมโภฃ แนวจำปา ) รอ.ฃท.อุบลราขธานีที่ ๑ (ว)

ลงซ่ือ
( นางนวลฤดี ลาภเดโข )

กรรมการฯ
รอ.ขท.อุบลราขธานีที่ ๑ (บ)

ลงซ่ือ
( นางวิจิตร ศรีคำ )

กรรมการฯ
หพ.ฃท.อุบลราฃธานีที่ ๑

เรียน คณะกรรมการฯ
- อนุมัติร่างฯ ตามเสนอ
- ดำเนินการตามระเบียบC

(นายเอกพงศ"-tm  ษฐมานพ)
รักษาราฃการแทน ผอ.ฃท.อุบลราฃธานีที่ ๑ £



รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะของพัสดุที่จะจัดหา

คเงที่ ๑
เม่ือวันท่ี ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑0.๐๐ น.

ณ แขวงทางหลวงอุบลราขธานีที่ ๑
ผู้มาประชุม

๑. นายสมโภฃ แนวจำปา รอ.ฃท.อุบลราชธานีที่ ๑ (ว.) ประธานคณะกรรมการฯ
๒. นางนวลฤดี ลาภเดโข รอ.ขท.อุบลราฃธานีที่ ๑ (บ.) กรรมการฯ
๓. นางวิจิตร ศรีคำ หพ.ขท.อุบลราชธานีที่ ๑ กรรมการฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.
ประธานคณะกรรมการฯ ะ แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม ในการที่จะต้องร่างรายละเอียด

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของฟ'สดุที่จะจัดหา ตามแผนงานหาตัวผู้รับจ้าง 
งานจ้างก่อสร้างจ้างเหมางานนุรณะทางผิวแอสฟ้ลค์ ทางหลวงหมายเลข 
๒๓๘๓ ตอบ ม่วงสามสิบ -  ลู่'นอย ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๖๗๕ -  กม.
๑๗+๙๐๐ ปริมาณงาน ๒๙,๐๒๕ ตร.ม. โดยมีวงเงินงบประมาณ 
๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีเนอหาสาระครอบคลุม กระชับ และกะทัดรัด 
เป็นไปตามพระราชบัญญ้ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ และคำลัง กรมทางหลวง ท่ี บ.๑/๑๒๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม 
๒๕๖๐ ทั้งนี้ต้องดำเนินการร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่จะจัดหา และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ 
เพื่อจะได้เสนอให้หัวหน้าหน่วยงานเห็นขอบ และพร้อมที่จะนำสาระเนื้อหา 
ตังกล่าวขึ้น WEBSITE กรมปัญขีกลาง , กรมทางหลวง

คณะกรรมการฯ ะ หารือปรึกษา/ร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา
ตามแบบฟอร์ม แนวทางปฏิบัติของกรมทางหลวง และกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอ 
ราคาฯ ตรงกับวัตถุประสงค์ของงาน และระเบียบพาณิชย์ โดยครอบคลุมเนื้อหา 
สาระ ดังนี้ 
๑. ความเป็นมา 
๒. วัตถุประสงค์ 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
๔. วงเงินในการจัดจ้าง 
๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบ 
๖. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ 
๗. งานตามคุณลักษณะนี้ ได้รับหรือยังไมได้รับอบุมีติเงินงบประมาณ 
๘. กรมทางหลวงของสงวนสิทธึ๋ในการพิจารณาขยายอายุสัญญาตามแนวทาง 

การพิจารณาขยายอายุสัญญา หรือการงด หรือลดค่าปรับงานจ้างเหมาของ 
กรมทางหลวง (สิงหาคม ๒๕๖๑)

๙. สถานที่ติดต่อหรือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ 
หรือแสดงความคิดเห็น 

๑๐. หมายเหตุ



'บระธานฯ

คณะกรรมการฯ 
ประราบฯ 
เลิกประชุม

ตรวจสอ'บเบื้อหา ร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่จะจัดหา/เห็นขอ'น และขอมติรับรองในที่ประชุม 
รับรองมติในที่ประชุม ไม่มีผู้คัดค้าน
รับรองร่างรายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดหา 
เวลา ๑๑.๐0 น.

(ลงขื่อ) ผู้จดรายงานการประชุม
( นางวิจิตร ศรีคำ ) กรรมการฯ

(ลงขื่อ)
( นางนวลฤดี ลาภเดโซ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
) กรรมการฯ

(ลงขื่อ) ร ฺร ' ” ' ประธานคณะกรรมการฯ
( นายสมโภข แนวจำปา )



รายซื่อผู้เข้าประชุม
คณะกรรมการกำหนดร่างรายละเอียดกำหมดคุณสักษณะฃองพัสคุที่จะจัดหา 

คเงท ี่ ๑ เที่อวับที่ ๑๓ มีนาคม ๒&๖๓ 
ณ ห้องประชุม แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ ๑

ลำดับ ซ่ือ -  สกุล เวลามา เวลากลับ ลายมือซื่อ

๑ นายสมโภช แนวจำปา 1 CJ&>
b นางนวลฤดี ลาภเดโข แ - 0 0 4 “ '

๓ นางวิจิตร ศรีคำ เร ่.00 I I . © 0


