
รายละเอียดกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา 
งานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (5160*1-๐๗0 81๗๗1โาร ะ 6-๖10๒๒2) 

แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง

ขอบเขตของงาน ะ

แขวงทางหลวงหนองคาย กรมทางหลวง มีความประสงค์จะประกวดราคางานจ้างเหมาทำการปรับปรุง 
ผิวทางแอสฟิลด์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน การเคหะ 
แห่งชาติ -  หนองคาย ระหว่าง กม.๓+๕๓๖ -  กม.๕+๕๑๐ 17. ระยะทางดำเนินการ ๑.๙๗๔ กม. ปริมาณงาน 
๒๘,๖๒๘ ตร.ม.

๑. ความเป็นมา
เนื่องจากเส้นทางดังกล่าว ผิวทางชำรุดลักษณะแตกร้าวเป็นหลุมบ่อและทรุดตัวเป็นคลื่น ทำ'ให้'น้ําฝนอาจ 

ซึมลงไปทำความเสียหายต่อขั้นในโครงสร้างทาง และคาดว่าจะชำรุดเพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องทำการเสรีมผิวแอสฟิลด์ 
เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ยืดอายุการใช้งาน ทำให้การสัญจรไต้รับความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัย และรับ 
นํ้าหนักต่อไปไต้

๒. วัตถุประสงค์
จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟิลด์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ 

ตอนควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน การเคหะแห่งชาติ -  หนองคาย ระหว่าง กม.๓+๕๓๖ -  กม.๕+๕๑๐ 17. ระยะทาง 
ดำเนินการ ๑.๙๗๔ กม. ปริมาณงาน ๒๘,๖๒๘ ตร.ม. เพื่อเพิ่มความแข็งแรง ยืดอายุการใช้งาน ทำให้การสัญจร 
ได้รับความสะดวก รวดเร็วและความปลอดภัย และรับน้ําหนักต่อไปไต้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ มีดังต่อไปนี้ 
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒. ไม'เป็นบุคคลส้มละลาย 
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป ็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เน ื่องจากเป็นผู้ท ี่ไม ่ผ ่านเกณฑ์การประเม ินผลการปฏิบ ัต ิงานของผู้ประกอบการตามระเบ ียบที่ร ัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ 
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขึ้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เช้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมทางหลวง 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น 
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
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๙. ไม่เป็นผู้Iด้,รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซี่งอาจปฏิเสธไม'ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา 
ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

๑๐. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา................... -........................ ไว้กับกรมบัญขีกลาง
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ 
กรมบัญชีกลาง)

๑๑. ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า....................... -.........................บาท (.............................-............................) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกซนที่กรมเขื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ 

ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น 
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมใต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วม 
ค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วม 
ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลัก 
ในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง 
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย 
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๒. ผู้ย ื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ (?๒(ปโ(วก!(ะ
0 ( ^ 6 โก๓ 6ก1: ?'โ๐0นโ6 ๓ 6 ก1: ะ 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซี่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่ส ัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย 
อิเล็กทรอนิกส์ ([วิ๒(ป:โ(วก10 (วิ0^6โก๓ 6ก* ?โ0(ะนโ6 ๓ 6ท1: : 6 - 0?) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ 
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน 
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด

๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการดัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเนี้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับ 
การจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานบำรุงทางประเภท ๕ งานบำรุงทางแบบ แ 0 7  ธอ เผ -  ค-/*0

(วิ และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา
๑๗. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต้ 

ผสมยางพารา ที่ม ีวัตถุดิบจากนั้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซ ื้อนั้ายางพาราสดจากบุมนุม 
สหกรณ์ฯ โดย
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(๑๗.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ์ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการส่งเสริมการใช้ยาง 
ภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทศไทย

(๑๗.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑๗.๑ ที่ระบุปริมาณนํ้ายาง 
สดและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา

(๑๗.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ ๑๗.๒ ที่ระบุปริมาณ 
นํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก1บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต้ผสมยางพารา

๔. วงเงินในการจัดจ้าง
วงเงินราคากลาง ๙,๘๒๖,๙๔๙.๖๑ บาท (เงินเก้าล้านแปดแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยส์สิบเก้าบาท 

หกสิบเอ็ดสตางค์)

๔. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน
ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน (นับลัดจากวันลงนามในสัญญา)

๖. หลักประกันการเลนอุราคา
จำนวน ๔๙๙,๕๐๐.- บาท (เงินสีแสนเก้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทล้วน)

๗. แบบรูปรายการหรือรายละเอียดของงาน
จ้างเหมาทำการปรับปรุงผิวทางแอสฟิลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๓ 

ตอบควบคุมที่ ๐๑๐๐ ตอน การเคหะแห่งขาติ -  หนองคาย ระหว่าง กม.๓-(-๔๓๖ -  กม.๔-(-๔๑๐ 17. ระยะทาง 
ดำเนินการ ๑.๙๗๔ กม. ปริมาณงาน ๒๘,๖๒๘ ตร.ม. รายละเอียดดังนี้

๗.๑ 7 ^  อว/น' ปริมาณงาน ๑,๒๗๒ ร0.1ฬ.
๗.๒ /\5ฒ/\17 0 0 ผ(ะโ!575 ผ5/^โฒธ 00บโ!55 ๔ 0/1. 7ห1(ะ& (อผ 7 ^ 0  (10/Vโ)

ปริมาณงาน ๑,๒๗๒ ร0.1\/เ.
๗.๓ ป0 7  เฬเX เผ -  ? ม \ 0  โ!5(^ แเผธ แบบ โ![ะ -  / เผ0  ๗ 0/1.

(โ!507711^0 ๓ ๔ ปริมาณงาน ๒๗,๓๔๖ 5 0 ./ฬ.
๗.๔ 7แ5โ!^0?แ/\ร'710 75150ผ โ5/ฒ 7 ปริมาณงาน ๓๐๐ 50,/ฬ.
๗.๔ 7แ5โ!เฬ0?17\5710 พแ175 โ /ฒ 7  ปริมาณงาน ๔๓๒ ร0.1ฬ.
๗.๖ งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งบีายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณ 

ข่องจราจรซ้าย สำหรับทางหลวงหลายซ่องจราจร ปริมาณงาน ๑ 557
๗.๗ งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งบีายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณ 

กลางทางหลวง สำหรับ ทางหลวงหลายซ่องจราจร ปริมาณงาน ๑ 557
๗.๘ งานบริหารการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง การติดตั้งบีายในงานก่อสร้าง/งานบูรณะบริเวณ 

ซ่องจราจรขวา สำหรับ ทางหลวง ๔ ซ่องจราจร ปริมาณงาน ๑ 557

๘. งานดามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จ ัดหานี้
0  ๘.๑ ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณร่ายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒ แล้ว 
0  ๘.๒ ยังไมได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๔๖๒

๙. กรมทางหลวงขอสงวนส ิทธ ี้ในการพ ิจารณ าขยายอาย ุส ัญ ญาตามแนวทางการพ ิจารณ าขยายอาย ุส ัญ ญ า 
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