
( ส าเนา ) 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  
เร่ือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete 
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย อบจ.รอ. ๑๐๔๙ บ้านดอนกลอย ต าบลหนองฮี - บ้านวารี
เกษม ต าบลดูกอึ่ง อ าเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

 
                 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัร้อยเอ็ด มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซม
ถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สาย 
อบจ.รอ. ๑๐๔๙ บ้านดอนกลอย ต าบลหนองฮี - บ้านวารีเกษม ต าบลดกูอึง่ อ าเภอหนองฮี จงัหวดัร้อยเอ็ด ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครัง้นีเ้ป็นเงินทัง้สิน้ 
๕,๑๓๕,๙๐๘.๕๔ บาท (ห้าล้านหนึง่แสนสามหม่ืนห้าพนัเก้าร้อยแปดบาทห้าสิบส่ีสตางค์) รายละเอียดในการ
ก่อสร้างดงันี ้ 
                   ด าเนินการซ่อมแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี 
Pavement In-Place Recycling) ดงันี ้
                   - ขนาดผิวจราจรกว้าง ๗.๐๐ เมตร  ยาว ๑,๔๐๐ เมตร  หนา ๐.๐๔ เมตร 
                   - แบบองค์การบริหารสว่นจงัหวดัร้อยเอ็ด ท่ี ๕๓/๒๕๖๓ 

                 ผู้ ย่ืนข้อเสนอจะต้องมีคณุสมบตัิ ดงัตอ่ไปนี  ้

                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไมเ่ป็นบคุคลล้มละลาย 

                 ๓. ไมอ่ยูร่ะหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือท าสญัญากบัหนว่ยงานของรัฐไว้ชัว่คราว
เน่ืองจากเป็นผู้ ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงการคลงัก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

                 ๕. ไมเ่ป็นบคุคลซึง่ถกูระบช่ืุอไว้ในบญัชีรายช่ือผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งานของ
หนว่ยงานของรัฐในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ซึง่รวมถึงนิติบคุคลท่ีผู้ทิง้งานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จดัการ กรรมการผู้จดัการ ผู้บริหาร ผู้ มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิตบิคุคลนัน้ด้วย 

                 ๖. มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซือ้จดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครัฐก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 

                 ๗. เป็นบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว 

                 ๘. ไมเ่ป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผู้ ย่ืนข้อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร



สว่นจงัหวดัร้อยเอ็ด ณ วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมเ่ป็นผู้กระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แขง่ขนัราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้นี ้

                 ๙. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกนั ซึง่อาจปฏิเสธไมย่อมขึน้ศาลไทย เว้นแตรั่ฐบาลของผู้ ย่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสัง่ให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกนัเชน่ว่านัน้ 

                 ๑๐. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้าง/ซอ่มสร้าง/ซอ่มแซมถนนลาดยางผิว Natural Rubber 

Modified Asphalt Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) (สญัญา
เดียว) ในวงเงินไมน้่อยกวา่ ๒,๓๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนแปดหม่ืนห้าพนับาทถ้วน) และเป็นผลงาน
ท่ีเป็นคูส่ญัญาโดยตรงกบัหนว่ยงานของรัฐ หรือหนว่ยงานเอกชนท่ีองค์การบริหารสว่นจงัหวดัร้อยเอ็ดเช่ือถือ 
                     ผู้ ย่ืนข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคณุสมบตัิดงันี  ้
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลใหม ่กิจการร่วมค้าจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วน
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คณุสมบตัด้ิานผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดงักลา่วสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไมไ่ด้จดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแตล่ะนิติบคุคลท่ีเข้าร่วมค้า
ทกุรายจะต้องมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแตใ่นกรณีท่ีกิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหวา่งผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผู้ รับผิดชอบหลกั
ในการเข้าเสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลกัฐานดงักลา่วมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านัน้สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้าหลกัราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีย่ืนข้อเสนอได้ 
                     ทัง้นี ้"กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลใหม่" หมายความวา่ กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็น
นิตบิคุคลตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                 ๑๑. ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

                 ๑๒. ผู้ เสนอราคาต้องเป็นผู้ผ่านการคดัเลือกผู้ มีคณุสมบตัเิบือ้งต้นในการจ้างงานซอ่มสร้างผิวทาง โดย
วิธี Pavement In-Place Recycling ขององค์การบริหารสว่นจงัหวดัร้อยเอ็ด 
                 ๑๓. ผู้ เสนอราคาต้องท าแผนท่ีแสดงท่ีตัง้โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต และเส้นทางขนสง่จากโรงงาน
ผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้างโดยมีระยะทางขนส่งเฉล่ีย ๘๐ กิโลเมตร และต้องมีก าลงัผลิตไมต่ ่ากวา่ ๖๐ 
ตนัตอ่ชัว่โมง 
                 ๑๔. ผู้ เสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หรือจะต้องมีเอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภณัฑ์
จากโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตท่ีไมใ่ชข่องผู้ เสนอราคา 
                 ๑๕. ส าเนาใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานและอตุสาหกรรมของผู้



เสนอราคา หรือ ผู้ให้ความยินยอมให้ใช้ผลิตภณัฑ์โดยใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรม
โรงงานและอตุสาหกรรมต้องไมห่มดอาย ุถกูสัง่พกัใช้ หรือเพิกถอน 

                 ๑๖. กรณีไมมี่ใบอนญุาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ รง.๔) จากกรมโรงงานและอตุสาหกรรม 
ให้ใช้ส าเนาหนงัสือรับรองการตัง้หนว่ยงานผลิตแอสฟัลท์คอนกรีตส าหรับหนว่ยงานก่อสร้าง จากหนว่ยงานใน
สงักดักรมโรงงานอตุสาหกรรม ของผู้ เสนอราคา หรือ ผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภณัฑ์แทน โดยหนงัสือดงักล่าวต้อง
ไมห่มดอาย ุถกูยกเลิก หรือเพิกถอน 

                  ๑๗. กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบเคล่ือนท่ี (Mobile Asphalt Comcrete 

Plant) ให้ด าเนินการตามข้อ ๑๓,  ๑๔,  ๑๕ และ ๑๖   
 
                ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวนัท่ี 
........................ ระหวา่งเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซือ้เอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชดุละ ๒,๕๐๐.๐๐ บาท ผา่น
ทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผา่นทางธนาคาร ตัง้แตว่นัท่ี ........................ ถึง
วนัท่ี ........................ โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลงั
จากช าระเงินเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดรูายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.pao-roiet.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศพัท์หมายเลข ๐๔๓ - ๕๑๙๔๙๓ ในวนัและเวลาราชการ 

  
  
  ประกาศ ณ วนัท่ี         กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

  

  

  

  

  
 

มงักร ยนต์ตระกลู  

(นายมงักร ยนต์ตระกลู) 

นายกองค์การบริหารสว่นจงัหวดัร้อยเอ็ด 

  

  
 

  
หมายเหต ุ ผู้ประกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี ๑ และเอกสารสว่นท่ี 
๒) ในระบบ e-GP ได้ตัง้แตว่นัท่ีซือ้เอกสารจนถึงวนัเสนอราคา  

ส าเนาถกูต้อง 
 

  



 

ศริิชยั สะอาด 
 

(นายศิริชยั สะอาด) 
 

 ผู้อ านวยการกองพสัดแุละทรัพย์สิน 
 

 ประกาศขึน้เว็บวนัท่ี ๑๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๖๓ 

 โดย นายศริิชยั สะอาด ผู้อ านวยการกองพสัดแุละทรัพย์สิน 
 


