ประกาศ กรมทางหลวง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕60 รหัสงาน ๒22๐๐
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑1 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล
ระหว่าง กม.276+507 - กม.279+230 (RT.) ปริมาณงาน ๒9,953.00 ตร.ม.
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------เลขที่ E อต.๑/
๒
/๒๕60
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “กรม”มีความประสงค์
จะประกวดราคาจ้างเหมากิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕60 รหัสงาน ๒22๐0 งานเสริมผิว
แอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๑1 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง กม.276+507 กม.279+230 (RT.) ปริมาณงาน ๒9,953.00 ตร.ม. กาหนดเวลาทาการ 6๕ วัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้าง ในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 10,999,280.- บาท
( เงินสิบล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน .)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็น (นิติบุคคล) *** ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
กรมทางหลวง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคา อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
***6. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้
ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา งานก่อสร้างทางชั้นพิเศษ หรือ ผู้รับเหมางานก่อสร้างทางชั้น ๑ หรือ
ชั้น ๒ หรือ ผู้รับเหมางานบารุงทางประเภทที่ ๔ งานเสริมผิวทางแบบ Hot Mixed Asphalt
กับกรมทางหลวง และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมานั้น
** ๗ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า………-………..บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
****๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ

-2****๙. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
****๑๐. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
1๑. ........................... (คุณสมบัติอื่น) *** ..............................
กาหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบ
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา /ผู้สนใจสามารถซื้อเอกสารประกวดราคาด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.00 บาท ได้ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์และ
ชาระเงิน ผ่านทางธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
บัญชีเลขที่ ๕๑๐๖๐๓๙๑๕๐ ในระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ .
โดยดาวน์โหลดเอกสารทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก่อนการเสนอราคา ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.doh.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๔๑๑๐๐๕ ต่อ ๑๗, ๑๘
ในวันและเวลาราชการ
“อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จากสานักงบประมาณแล้ว
สาหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกล่าว
ส่วนราชการสามารถยกเลิกการจัดหาได้”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ .เดือน สิงหาคม . พ.ศ. ๒๕๕๙ .

( นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ * ระบุชื่อกรม จังหวัด หรือส่วนราชการที่ดาเนินการจัดจ้าง
** การกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้เสนอราคาในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
*** ให้ส่วนราชการผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็น
สาหรับเงื่อนไขตามข้อ ๘ – ๑๐ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ระบุชื่อเว็บไซต์ของส่วนราชการที่ดาเนินการจัดซื้อ
ผู้เสนอราคาสามารถดาวน์โหลดคู่มือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ทาง Web site : www.doh.go.th
ของกรมทางหลวง

รายละเอียดแนบท้ายประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่ E อต.1/ 2 /2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 .
กิจกรรมบารุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2560 รหัสงาน 22200
งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501 ตอน นาอิน – ชัยมงคล ระหว่าง
กม.276+507 - กม.279+230 (RT.) ปริมาณงาน 29,953.00 ตร.ม. ตามรายละเอียดดังนี้.ลาดับ
ที่
1.
2.
3.
4.

รายการ
งาน TACK COAT
งาน PARA ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK
งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)
งาน TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION

ปริมาณ
งาน
29,953.00
29,953.00
919.00
1.00

หมายเหตุ
1. ภายในระหว่างกิโลเมตรที่แสดงในบัญชี ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะกาหนดให้ทางาน ในตอนใดกว้าง
เท่าใด หรือเว้นตอนใดตามความจาเป็นและเพิ่มเติมตอนต้นหรือ ตอนปลาย ภายในระยะทางไม่เกินด้านละ 5
กิโลเมตร เพื่อให้ได้ปริมาณงานตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
2. ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ไม่เป็นการผูกมัดว่า กรมทางหลวงจะต้องจ้าง หรือลง
นามในสัญญา
3. หากมีข้อขัดข้อง หรือสาเหตุประการใด ที่จะทาให้กรมทางหลวงไม่อาจรับเป็นคู่สัญญา ผู้เสนอ
ราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ได้ให้ความยินยอมว่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ

(นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

หน่วย
นับ
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
LS.

