
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ ปิดผิวลาดยาง

แบบ Asphaltic  Concreat ทางหลวง ท้องถิ่น สร.ถ 38-009  
สายบ้านขวาวใหญ่ หมู่ที่ 1 ถึง  บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ต าบลขวาวใหญ่ 

ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding) 
 
 

-------------------------------------- 
 องค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่  อ าเภอศีขรภูมิ  จังหวัดสุรินทร์   มีความประสงค์จะประกวด
ราคาโครงสร้างปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์ ผสมโพลิเมอร์ (ก่ึงคอนกรีต)  ปิดผิวลาดยางแบบ 
Asphaltic  Concreate    สายบ้านขวาวใหญ่    ถึง  บ้านหนองแรต หมู่ที่ 5 ต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูมิ 
จังหวัดสุรินทร์  ช่วงที่ 1 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,300.00 เมตร  หนา 0.04 เมตร ชว่งที่ 2 กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,300 ตารางเมตร    ตั้งจ่ายจากการอนุมัติ
โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ด้วยวธิี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)  ราคากลางของงาน
ก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น   9,503,873.88    บาท (เก้าล้านห้าแสนสามพันแปด
ร้อยเจ็ดสิบสามบาทแปดสิบแปดสตางค์ ) 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลขวาใหญ่  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

 10.เป็นผู้ประกอบการที่ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสวาขางานก่อสร้างทาง ไม่น้อยกว่า ชั้น 6 
ประเภทหลักเกณฑ์คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะ ไว้กับกรมบัญชีกลาง 
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    11.   ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ปรับปรุงซ่อมแซมชั้นโครงสร้างทางดินซีเมนต์

ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  4,785,000    บาท (สี่
ล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่เชื่อถือ 
 12. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  13. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
                    14. คุณสมบัติสารผสมเพิ่มโพลิเมอร์ส าหรับปรับปรุงคุณสมบัติดินซีเมนต์ ก าหนดให้
ผลิตภัณฑ์น้ ายาโพลิเมอร์ที่มีคุณสมบัติทางเคมีตามที่ผู้ผลิตก าหนดกรณีที่ไม่ได้ระบุคุณสมบัติน้ ายาโพลิเมอร์
ไว้เป็นอย่างอ่ืน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบเอกสารแสดงผลิตภัณฑ์น้ ายาที่มีผลทดสอบที่ผ่านมาตรฐานจาก
กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม และต้อมีเอกสารที่ใช้แสดงการควบคุมการผลิตจากโรงงานหรือ
แหล่งผลิตที่ได้รับรองมาตรฐาน ISO  9001:2015 เพื่อให้คณะกรรมการสามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพ
และอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง  
                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากส านักงานประมาณแล้วเท่านั้น 
              ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  
ในวันที่  21    พฤษภาคม  2564  
    ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ.3,000.บาท (สาม
พันบาทถ้วน  ) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 
3 พฤษภาคม 2564     ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564     โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ 
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
             ****ก าหนดให้ผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อน มีสิทธิขอรับเอกสารประกวดราคา
ใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก***** 
  ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. kwaoyai.go.th  หรือ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 044-558683 ในวันและเวลาราชการ 
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  ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด  

โปรดสอบถามมายังองค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่  ผา่นทางอีเมล์ 6320904@dla.go.th  หรือช่องทาง
ตามท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด  ภายใน 5 พฤษภาคม  2564  ถึงวันที่  20 พฤษภาคม  2564   โดยองค์การ
บริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์   จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ 
www. kwaoyai.go.th   และ www.gprocurement.go.th  ในวันและเวลาราชการ 

     

    ประกาศ ณ วันที่    3    เดือนพฤษภาคม     พ.ศ. 2564 

 

                                                                   (ลงชื่อ)       

                                                        

                                              (นายเจริญศักดิ์   ภักดี ) 

             ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขวาวใหญ่ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ      ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ 1 และเอกสาร 

ส่วนที่ 2) ในระบบe-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
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