ประกาศ กรมทางหลวง
เรือ่ ง ประกวดราคาจางงานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ประจําป ๒๕๖๐
งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐
งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว
ระหวาง กม.๓๔๑+๕๑๐ – กม.๓๔๒+๘๘๑ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แหง
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
-------------------------------------เลขที่ E อต.๑ / ๑๔
/๒๕๖๐
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะประกวด
ราคาจางกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ประจําป ๒๕๖๐ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและ
แกไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๘๐๐ งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม
๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ระหวาง กม.๓๔๑+๕๑๐ – กม.๓๔๒+๘๘๑ (LT.) ปริมาณงาน ๑ แหง
กําหนดเวลาทําการ ๗๕ วัน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
ราคากลางของงานกอสรางในการประกวดราคาครั้งนี้เปนเงินทั้งสิ้น ๑๐,๗๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
( เงินสิบลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปน(นิติบุคคล)***ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กรมทางหลวง *
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเ สนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและ
หามทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
***6. เปนผูที่ผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปน
ผูไดรับการจดทะเบียนเปนผูรับเหมา งานบํารุงทางประเภทที่ ๖ งานบูรณะทางแบบ Pavement In –
Place Recycling กับกรมทางหลวง และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผูรับเหมา
****7. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางใน
วงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายว าดว ยระเบียบบริห ารราชการสว นทองถิ่น หน วยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบั ญญัติ ใหมีฐานะเป น
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
****๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
****๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

-2****๑๐. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นขอเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ในวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ระหวางเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผูสนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกสกอนการเสนอราคา/ผูสนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาดวย
อิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ไดทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐอิเล็กทรอนิกสและชําระ
เงินผานทางธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ ชื่อบัญชี เงินนอกงบประมาณแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ บัญชีเลขที่ ๕๑๐๖๐๓๙๑๕๐ ในระหวางวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ โดยดาวนโหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส
ไดภายหลังจากชําระเงินเปนที่เรียบรอยแลวกอนการเสนอราคาดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต www.doh.go.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐๕๕ – ๔๑๑๐๐๕ ตอ ๑๑๗ , ๑๘
ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนีจ้ ะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว
สวนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

( นายพงษพันธ จั่นเงิน )
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

*
**

ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือสวนราชการที่ดําเนินการจัดจาง
การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบั ติของผูเสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็ 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/ 14 /2560 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2559
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ 2560 งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไข
อุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก –
หนองน้ําเขียว ระหวาง กม.341+510 – กม.342+881 (LT.) ปริมาณงาน 1 แหง ตามรายละเอียดดังนี้.ลําดับ
รายการ
หนวยนับ ปริมาณงาน
ที่
1. งาน MILLING OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE
ตร.ม.
14,604.00
10 CM. DEPTH
2. งาน CEMENT MODIFIED CRUSHED ROCK BASE
ลบ.ม.
1,460.00
3. งาน PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING 20 CM. DEPTH
ตร.ม.
13,828.00
4. งาน PRIME COAT (MC-70,EAP)
ตร.ม.
14,604.00
5. งาน TACK COAT
ตร.ม.
14,807.00
6. งาน ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE 5 CM. THICK
ตร.ม.
14,807.00
7. งาน ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE
ตร.ม.
14,807.00
5 CM. THICK
8. งาน ASPHALT CONCRETE LEVELLING COURSE
ตัน
24.00
9. งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
ตร.ม.
504.00
10. งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION
LS.
หมายเหตุ
1.ภายในระหวางกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผูวาจางมีสิทธิที่จะกําหนดใหทํางาน ในตอนใดกวางเทาใด หรือ
เวนตอนใดตามความจําเปนและเพิ่มเติมตอนตนหรือ ตอนปลาย ภายในระยะทางไมเกินดานละ 5 กิโลเมตร เพื่อให
ไดปริมาณงานตามที่กําหนดไวในสัญญา
2.ในการประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครัง้ นี้ไมเปนการผูกมัดวา
กรมทางหลวงจะตองจางหรือลงนามในสัญญา
3.หากมีขอขัดของ หรือสาเหตุประการใด ที่จะทําใหกรมทางหลวงไมอาจรับเปนคูสัญญา ผูเสนอราคาในการ
ประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ครั้งนี้ไดใหความยินยอมวาจะไมเรียกรองคาเสียหาย
ใด ๆ จากทางราชการ

( นายพงษพันธ จั่นเงิน )
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

