
( ส ำเนำ ) 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเฉนียง  
เรื่อง ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำงซ่อมสร้ำงช้ันโครงสร้ำงทำงดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลำดยำง
แบบ ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๙ บ้ำนกรอน - หมู่ที่ ๑๕ บ้ำนระไซร์ ต ำบลเฉนียง อ ำเภอเมือง จังหวัด

สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างชั้นโครงสร้าง
ทางดินซีเมนต์ผสมโพลิเมอร์ (กึ่งคอนกรีต) ปิดผิวลาดยางแบบ ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๙ บ้านกรอน - หมู่ที่ 
๑๕ บ้านระไซร์ ต าบลเฉนียง อ าเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลาง
ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๑๙๑,๒๐๘.๗๑ บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพัน
สองร้อยแปดบาทเจ็ดสิบเอ็ดสตางค์)  
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเฉนียง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๔,๙๘๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา



โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียงเชื่อถือ 
                 ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๒.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลาง  ตามท่ีคณะกรรมการ ปปช. ก าหนด 
                 ๑๓.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  ตามท่ี คณะกรรมการ ปปช. ก าหนด 
                 ๑๔.  ผู้เสนอราคา ต้องมีวิศวกร ควบคุม ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ 
                 ๑๕.  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต หรือ โรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Plant) และต้องแนบส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากโรงงาน
อุตสาหกรรมของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ ส าเนาหนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตส าหรับหน่วยงาน
ก่อสร้าง จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้เอกสารดังกล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก ถูกสั่งพักใช้
หรือเพิกถอน 
                   หรอื ผู้ยื่นข้อเสนอที่ขอใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีตอ่ืน ต้องแสดงหลักฐานดังนี้ 
                   (ก) เอกสารยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานแอสฟัลต์คอนกรีต 
                   (ข) ส าเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ร.ง.๔) จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมของผู้ให้ความ
ยินยอมให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  หรือ ส าเนาหนังสือผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตส าหรับ
หน่วยงานก่อสร้าง  จากหน่วยงานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว  ต้องไม่หมดอายุ  ถูก
ยกเลิก  
ถูกสั่งพักใช้  หรือเพิกถอน 
                   ๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงแผนที่ที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลต์คอนกรีต  และเส้นทางขนส่งจากโรงงาน
ผสมแอสฟัลต์คอนกรีตถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง  โดยระยะทางขนส่งจะต้องไม่เกิน ๑๐๐ กิโลเมตร 
มำตรฐำนอ้ำงอิงกำรใช้วัตถุ  และผลิตภัณฑ์โพลิเมอร์ 
                   ๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคา  ต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต  และมี
เอกสารแสดงคุณสมบัติทางเคมีของผลิตภัณฑ์โดยผ่านการทดสอบและรับรองจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ความเข้มข้นไม่น้อยกว่า ๘% ซึ่งออกรายงานผลให้ไม่เกิน ๑ 
ปี)  
                   ๒. ผลิตภัณฑ์ที่น ามาใช้  มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
                   ๓. มีรายงานผลทดสอบตามมาตรฐานทางวิศวกรรม  จากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ เช่น สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT ออกให้ไม่เกิน ๕ ปี) 
                   ๔. เป็นผลิตภณัฑ์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม  ไม่เป็นพิษ  ไม่เป็นอันตรายต่อการน ามาใช้งาน  รับรอง
โดย  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  (BIOTEC) 



                   ๕. มีโครงการใช้งานจริงทั้งในประเทศ  และต่างประเทศ  ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี โดยมีเอกสารรายงานผล
การทดสอบ/ศึกษาวิจัย  จากหน่วยงานราชการและเอกชน เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ เช่น กรมโยธาธิการ,
กรมทางหลวงชนบท, Dow Europe S.A. , USA , Malaysia และ ฯลฯ 
                   ๖. เอกสารมาตรฐานทั้งหมดดังกล่าวประกอบการแนบเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  เพ่ือป้องกัน
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้และไม่มีมาตรฐานการรับรองและใช้แบบมาตรฐานงานทางส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แบบ
เลขที่ ทถ. ๒ ๓๐๕(๑)(๒)(๓) 
                   ๗.  งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง  เครื่องหมายบริเวณไหล่ทางและข้างทาง  ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานงานเครื่องหมายจราจร  ตามแบบมาตรฐานงานทาง ส านักส ารวจและออกแบบ กรมทางหลวงหรือตาม
ปริมาณตามที่ระบุ 
                   ๘. งานอ่ืนๆ  นอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในแบบ ให้เป็นไปตามประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง 
มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น 
 
                     ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้ 
                     ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                  
  

  

  

 
                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 
........................ ระหว่างเวลา ........................ น. ถึง ........................ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง



ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ........................ ถึงวันที่ 
........................ โดยดาวนโ์หลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากช าระเงิน
เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 

                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.chaneang.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๑๔๓๐๔๒ ในวนัและเวลาราชการ 

  
  
  ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

  

  

  

  

  

  
 

เดล เกษอินทร์  

(นายเดล เกษอินทร์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง 

  

  
 

  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา  

 
 

 

 
ส าเนาถูกต้อง  

  
อภิชญา อินทศรี  

(นางอภิชญา อินทศรี)  

 นักบริหารงานคลัง  

 ประกาศข้ึนเว็บวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 

 โดย นางอภิชญา อินทศรี นักบริหารงานคลัง 

 




