ประกาศ กรมทางหลวง
เรื่อง ประกวดราคาจางกิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการบํารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน)
ประจําป ๒๕๖๑ งานกอสรางอาคารบานพักเรือนแถวขาราชการระดับปฏิบัตกิ ารและชํานาญการ
๒ ชัน้ ๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง
ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------เลขที่ E อต.๑ / ๒

/๒๕๖๑

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
กิจกรรมอํานวยการและสนับสนุนการบํารุงรักษาทางหลวง (งบลงทุน) ประจําป ๒๕๖๑ งานกอสรางอาคาร
บานพักเรือนแถวขาราชการระดับปฏิบัติการและชํานาญการ ๒ ชั้น ๖ ครอบครัว ปริมาณงาน ๑ หลัง
กําหนดเวลาทําการ ๑๘๐ วัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น
(เงินหาลานหาแสนแปดพันสองรอยยีส่ บิ เจ็ดบาทสามสิบหาสตางค)

๕,๕๐๘,๒๒๗.๓๕ บาท

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปน(นิติบุคคล)***ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง *
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเ สนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
****๖. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
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ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม
“กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของ
ผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติ
บุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตใน
กรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดราย
หนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่น
ขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
****๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
****๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
****๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๑๐. ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดตั้งแตวันที่ประกาศจนถึงกอนวันเสนอราคา
ผูสนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาดวยอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ
๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผานทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระเงินผานทางธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ บัญชีเลขที่
๕๑๐๖๐๓๙๑๕๐ ในระหวางวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่
เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคา
ผูสนใจสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.doh.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕ – ๔๑๑๐๐๕ ตอ ๑๗ , ๑๘
ในวันและเวลาราชการ

-๓ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด
โปรดสอบถามมายังแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ * ผานทางอีเมล Doh๐๖๔๐@doh.go.th
****ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ *****โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ * จะชี้แจงรายละเอียดดังกลาว
ผานทางเว็บไซต www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ ****
อนึ่ง การจัดซื้อหรือการจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ลงชื่อ)
( นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร )
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ

*
**

ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดจาง
การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบั ติของผู เสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูเสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
*** ใหสวนราชการผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน
**** ระบุชื่อเว็บไซตหรืออีเมล ของสวนราชการที่ดําเนินการจัดจาง
***** ใหสวนราชการผูออกประกาศเปนผูกําหนด
****** สําหรับเงื่อนไขตามขอ ๘ – 10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

-๑–
รายละเอียดแนบทายประกาศ เลขที่ E อต.๑/

๒ /๒๕๖๑ ลงวันที่

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐

ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน
ดําเนินการกอสรางใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๑ จายคางานจํานวนรอยละ ๑๕ ของราคาจางเหมากอสราง จะจายใหผรู บั จางไดดําเนินการแลวเสร็จ
ดังนี.้ ๑. ทํางานปรับพื้นที่ ปรับระดับดินพรอมบดอัดบริเวณกอสรางแลวเสร็จ
๒. ทําการปกหมุดวางผังอาคารแลวเสร็จ
๓. ทําการกอสรางงานเสาเข็มทั้งหมดและขุดดินแลวเสร็จ
ทดสอบความสมบูรณของเสาเข็มพรอมรายงาน
ทดสอบความสามารถในการรับน้ําหนักบรรทุกของเสาเข็มพรอมรายงาน
๔. ทําการกอสรางฐานราก คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
๕. ทําการกอสรางเสาตอมอ คสล. ทั้งหมดแลวเสร็จ
จนแลวแสร็จตามแบบแปลนรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจางได
ทําการตรวจรับงานเปนที่เรียบรอยแลว
ระยะเวลาดําเนินการ ๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๒ จายคางานจํานวนรอยละ ๑๕ ของราคาจางเหมากอสราง จะจายใหเมื่อผูร บั จางไดดาํ เนินการแลว
เสร็จ ดังนี.้ ๑. ทําการกอสรางคาน คสล.ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๒. ทําการกอสรางเสา คสล.ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๓. ทําการกอสรางคาน คสล.ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๔. ทําการเทพื้นคอนกรีต ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๕. ทําการวางพื้นคอนกรีตสําเร็จ ชั้นที่ ๒ และทําการเทคอนกรีต TOPPING พื้นชั้นที่ ๒ จนแลวเสร็จ
ทั้งหมด
๖. ทําการกอสรางเสา คสล. ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๗. ทําการกอสรางผนังกออิฐ ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
จนแลวเสร็จตามแบบแปลนรายการและสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจการจางได
ทําการตรวจรับงานเปนที่เรียบรอย
ระยะเวลาดําเนินการ ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๓ จายคางานรอยละ ๑๕ ของราคาคางานจางเหมาจะจายเมื่อผูร บั จางดําเนินการแลวเสร็จ ดังนี.้ ๑. ทําการกอสรางคาน คสล.โครงสรางรับหลังคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๒. ทําการกอสรางเทคอนกรีตหลังคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๓. ทําการกอสรางการประกอบ และติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพรอมทาสีกันสนิม
๔. ทําการกอสรางมุงกระเบื้องหลังคา ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๕. ทําการกอสรางผนังกออิฐ ชั้นที่ ๒ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๖. งานติดตั้งวงกบ ชั้นที่ ๑ ชั้นที่ ๒ จนแลวเสร็จ
๗. งานติดตั้งบอเกรอะบอซึม ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
จนแลวเสร็จตามแบบแปลน รายการและสัญญาทุกประการและคณะกรรมการตรวจการจาง ได
ทําการตรวจรับงานเปนที่เรียบรอยแลว
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

-๒งวดที่ ๔ จายคางานรอยละ ๒๐ ของราคาคางานจางเหมาจะจายเมื่อผูร บั จางดําเนินการแลวเสร็จ ดังนี.้ ๑. ทําการกอสรางบันได ทั้งหมดจนแลวเสร็จทั้งหมด
๒. ทําการกอสรางงานฉาบปูน ผนังและโครงสรางทั้งหมดจนแลวแสร็จ
๓. ทําการกอสรางการเดินทาระบบสุขาภิบาลทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๔. ทํากากอสรางปูกระเบื้องเซรามิค ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๕. ทําการขัดหยาบ ขัดมัน ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๖. ทําบัวปูนปน ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
จนแลวเสร็จ ตามแบบแปลนรายการและสัญญาทุกประการ และคณะกรรมการตรวจการจางได
ทําการตรวจรับงานเปนที่เรียบรอยแลว
ระยะเวลาดําเนินการ ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย) จายคางานรอยละ ๓๕ ของราคาคางานจางเหมาเมือ่ ผูร ับจาง
๑. ทําการกอสรางระบบสุขภัณฑ ทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๒. ทําการติดตั้งสแตนเลสทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๓. งานระบบทอระบายน้ําฝน และระบายน้ําในอาคาร
๔. งานติดตั้งและเดินระบบสายไฟฟาทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๕. งานติดตั้งดวงโคมไฟฟาแสงสวางทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๖. งานติดตั้งฝา เพดานและฝาชายคาทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๗. งานทําการติดตั้งประตูหนาตางทั้งหมดจนแลวเสร็จ
๘. งานทาสีอาคาร ทั้งภายนอกภายในทั้งหมดจนแลวเสร็จ
และไดปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาด
เรียบรอย
ภายในระยะเวลาดําเนินการ ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

(ลงชื่อ)
( นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร )
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

