จ

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจางเหมาทําการ งานปายจราจร
.............................................
เลขที่ อต.๑ / ๔ / ๒๕๖๑
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะสอบราคางานจางเหมา
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ ๒๕๖๑ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไข
อุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานปายจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปริมาณงาน ๑๔ แหง กําหนดเวลาทําการ ๙๐ วัน
ราคากลางของงานสอบราคาครั้งนี้ เปนเงินทั้งสิ้น
๑,๙๓๒,๖๐๐.๐๐
บาท
( เงินหนึ่งลานเกาแสนสามหมื่นสองพันหกรอยบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ กรมทางหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน แตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๕. เปนผูผ านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปนผูไดรับ
การจดทะเบียนจากกรมทางหลวงเปนผูรับเหมา งานบํารุงทางประเภทที่ ๑๕ งานปายจราจร และไมขาด
คุณสมบัตติ ามเงื่อนไขในการจดทะเบียนเปนผูรับเหมานั้น
๖. เปนผูมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

- ๒ ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวาง วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
ตั้งแตเวลา ๑๑.๓๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานพัสดุและสัญญา สํานักงานแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๔๑-๑๐๐๕
โทรสาร. ๐-๕๕๔๑-๖๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร)
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

๑. คูสัญญา (ผูรับจาง) จะตองรับภาระคาธรรมเนียมธนาคารในการรับเงินเอง
๒. สําเนาหนังสือรับรองตองเปนฉบับที่คัดลอกสําเนาจากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
กระทรวงพาณิชยมาไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันประกาศสอบ
๓. ใชเอกสารบริษัทฯ และหนังสือมอบอํานาจในการขอรับเอกสารสอบราคา
๔. เงื่อนไขตามขอ ๗-๘ เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศสอบราคา
เลขที่ อต.1 / 4 / 2561 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560
งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ 2561 งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกัน
และแกไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานปายจราจร สายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ 1 ปริมาณงาน 14 แหง สายทางในสังกัดแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1 ตามรายการดังนี้.-

ลําดับที่
รายการ
1.
งาน SIGN PLATE ชนิด MICROPRISMATIC โดยวิธีการ
ตัด-แปะ แผนสติ๊กเกอร สําหรับพื้นสะทอนแสงสีตางๆ
(เหลือง,เขียว,แดง,น้ําเงิน,ขาวฯ) และเครื่องหมายสีดํา
(ทึบแสง) กรณีใชแผนเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม.
ชนิดไมมีเฟรม
2.
งาน SIGN PLATE ชนิด MICROPRISMATIC โดยวิธีการ
ตัด-แปะ แผนสติ๊กเกอร สําหรับพื้นตัวอักษร , เสนขอบหรือ
เครื่องหมายสะทอนแสงสีตางๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ําเงิน,
ขาวฯ) (สะทอนแสง) กรณีใชแผนเหล็กอาบสังกะสีหนา
1.20 มม. ชนิดไมมีเฟรม
3.
งาน SIGN PLATE ชนิด HIGH INTENSITY GRADE
โดยวิธีการตัด-แปะ แผนสติ๊กเกอร สําหรับพื้นสะทอนแสง
สีตางๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ําเงิน,ขาวฯ) เครื่องหมายสีดํา
(ทึบแสง) กรณีใชแผนเหล็กอาบสังกะสีหนา 1.20 มม.
ชนิดมีเฟรม
4.
R.C. SIGN POST SIZE 0.12X0.12 M.

หนวย
ตร.ม.

ปริมาณงาน หมายเหตุ
112.00

ตร.ม.

38.00

ตร.ม.

186.00

ม.

784.00

-๒-

หมายเหตุ
1. ทางหลวงหมายเลข 11 0501,0502,0503
2. ทางหลวงหมายเลข 102 0101,0102
3. ทางหลวงหมายเลข 117 0401,0402
4. ทางหลวงหมายเลข 117 0403
5. ทางหลวงหมายเลข 1041 0100
6. ทางหลวงหมายเลข 1046 0100
7. ทางหลวงหมายเลข 1166 0100
8. ทางหลวงหมายเลข 1196 0100
9. ทางหลวงหมายเลข 1204 0101 , 0102
10. ทางหลวงหมายเลข 1214 0101 , 0102
11. ทางหลวงหมายเลข 1246 0100
12. ทางหลวงหมายเลข 1254 0100
13. ทางหลวงหมายเลข 1255 0100
14. ทางหลวงหมายเลข 1324 0200

ระหวาง กม.271+352 - กม.326+000 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.5+050 - กม.15+025 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.186+200 - กม.200+350 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.273+625 - กม.281+425 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.0+260 - กม.10+025 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.0+520 - กม.12+075 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.0+050 - กม.16+650 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.10+625 - กม.21+525 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.1+400 - กม.40+175 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.1+400 - กม.49+700(เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.7+975 - กม.16+225 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.0+525
ระหวาง กม.4+200 - กม.5+875 (เปนแหงๆ)
ระหวาง กม.4+800 - กม.6+125 (เปนแหงๆ)

(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร)
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

