ประกาศ กรมทางหลวง
เรือ่ ง ประกวดราคาจาง กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ ๒๕๖๑
งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและบริเวณอันตรายบนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสีย่ งและ
บริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่
บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ) และ ที่ บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุง ตะเภา)
ปริมาณงาน ๒ แหง
ดวยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------เลขที่ E อต.๑ /

๓

/๒๕๖๑

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะประกวดราคาจาง
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่บริเวณ กม.๓๒๐+๕๐๒ (แยกอุตรดิตถ) และ
ที่ บริเวณ กม.๓๒๕+๙๐๖.๗๒๙ (แยกคุงตะเภา) ปริมาณงาน ๒ แหง ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
กําหนดเวลาทําการ ๑๒๐ วัน
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น
( เงินสีล่ า นสองแสนเกาหมื่นหกพันหารอยสีส่ บิ เอ็ดบาทสีส่ บิ สีส่ ตางค )

๔,๒๙๖,๕๔๑.๔๔ บาท

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปน(นิติบุคคล)***ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง *
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
***6. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปนผูไดรับการ
จดทะเบียนเปนผูรับเหมา งานกอสรางทางชัน้ พิเศษ หรือ ผูร บั เหมางานกอสรางทางชัน้ ๑ – ชัน้ ๒
กับกรมทางหลวงและไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
****7. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

-2–
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)
****๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
****๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
****๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึง่ มีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
๑๑. ........................... (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
ผูสนใจตองการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด
โปรดสอบถามมายังแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ * ผานทางอีเมล Doh๐๖๔๐@doh.go.th
****ภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐
*****โดยแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ * จะชี้แจงรายละเอียด
ดังกลาวผานทางเว็บไซต www.doh.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐
****

-๓อนึ่ง งานตามประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e-bidding)
นี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เพื่อการจัดหา
ในครั้งดังกลาว กรมทางหลวงสามารถยกเลิกการจัดหาได
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
สําหรับเงื่อนไขตามขอ 7 – 10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
ระบุชื่อเว็บไซตของสวนราชการที่ดําเนินการจัดซื้อ
ผูเสนอราคาสามารถดาวนโหลดคูมือตางๆ ที่เกี่ยวของไดทาง Web site :
www.doh.go.th ของกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบทายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e – bidding)
เลขที่ E อต.1/ 3
/2561 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ 2561 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตราย
บนทางหลวง รหัสงาน 32000 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11
ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่บริเวณ กม.320+502 (แยกอุตรดิตถ) และ ที่ บริเวณ
กม.325+906.729 (แยกคุงตะเภา) ปริมาณงาน 2 แหง ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
รายการ
หนวยนับ ปริมาณงาน
ที่
1. งาน REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE
ตร.ม.
770.00
SURFACE
2. งาน REMOVAL OF EXISTING BARRIER CURB AND GUTTER
ม.
305.00
3. งาน REMOVAL OF EXISTING CRUSHED ROCK SOIL
ลบ.ม.
154.00
AGGREGATE TYPE BASE
4. งาน REMOVAL OF EXISTING SOIL AGGREGATE
ลบ.ม.
77.00
SUBBASE 10 CM. DEPTH
5. งาน CLEARING AND GRUBBING
ตร.ม.
1,350.00
6. งาน EARTH EXCAVATION
ลบ.ม.
1,530.00
7. งาน UNSUITABLE MATERIAL EXCAVATION
ลบ.ม.
155.00
8. งาน EARTH EMBANKMENT
ลบ.ม.
250.00
9. งาน SAND FILL IN MEDIAN AND ISLAND
ลบ.ม.
30.00
10. งาน SELECTED MATERIAL "A"
ลบ.ม.
486.00
11. งาน SOIL AGGREGATE SUBBASE
ลบ.ม.
350.00
12. งาน SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT
ลบ.ม.
280.00
13. งาน SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING
ตร.ม.
770.00
SUBBASE 10 CM. DEPTH
14. งาน PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT 25 CM.
ตร.ม.
2,725.00
THICK
15. งาน CONTRACTION JOINT
ม.
248.00
16. งาน LONGITUDINAL JOINT
ม.
937.00
17. งาน DUMMY JOINT
ม.
230.00
18. งาน EDGE JOINT
ม.
11.00
19. งาน SHATTERED SLAB REPAIRING 25 CM. THICK
ตร.ม.
490.00
20. งาน JOINT SEALER
ม.
312.00
21. งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.40 M. CLASS III
ม.
147.00
22. งาน R.C. PIPE CULVERTS DIA 0.80 M. CLASS II
ม.
4.00

ลําดับ
ที่
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

รายการ
งาน RC MANHOLE TYPE "D" FOR R.C.P. 0.80 ม.
งาน INLET CATCH BASIN WITH R.C.COVER
งาน BARRIER CURB AND GUTTER
งาน BARRIER CURB ON CONCRETE PAVEMENT
งาน CONCRETE PAVING BLOCK UNI-PAVE SHAPE 6 CM.
THICK GREEN COLOUR
งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
งาน ROAD STUD (BI - DIRECTION)
งาน CURB MARKING
งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONTRUCTION

หนวยนับ

ปริมาณงาน

อัน
อัน
ม.
ม.
ตร.ม.

2.00
12.00
230.00
115.00
85.00

ตร.ม.
อัน
ตร.ม.
LS.

650.00
20.00
265.00

หมายเหตุ
1.ภายในระหวางกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผูวาจางมีสิทธิที่จะกําหนดใหทํางาน ในตอนใดกวางเทาใด
หรือเวนตอนใดตามความจําเปนและเพิ่มเติมตอนตนหรือ ตอนปลาย ภายในระยะทางไมเกินดานละ 5
กิโลเมตร เพื่อใหไดปริมาณงานตามที่กําหนดไวในสัญญา
2.ในการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้ไมเปนการผูกมัดวา
กรมทางหลวงจะตองจางหรือลงนามในสัญญา
3.หากมีขอขัดของ หรือสาเหตุประการใด ที่จะทําใหกรมทางหลวงไมอาจรับเปนคูสัญญา ผูเสนอราคา
ในการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้ไดใหความยินยอมวาจะไม
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากทางราชการ

(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร)
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

