จ

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทากาาร งานอานวยความปลอดภัย ประจาปี 2559
งานปรับปรุงทางหลวง
.............................................
เลขที่ อต.๑ / 19 / ๒๕59
การมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ มีความประสงค์จะสอบราคางานจ้างเหมา
งานอานวยความปลอดภัย ประจาปี 2559 รหัสงาน ๓๑800 งานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข
1166 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ดารา บริเวณ กาม.2+295, กาม.3+707, กาม.9+785 ทางหลวง
หมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คามัน บริเวณ กาม.11+437, กาม.16+656,
กาม.20+174, กาม.24+583 ปริมาณงาน 7 แห่ง กาาหนดเวลาทากาาร 6๐ วัน
ราคากาลางของงานสอบราคาครัง้ นี้ เป็นเงินทั้งสิ้น

1,937,047.70

บาท

(หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสี่สิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกาล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูการะบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชกาาร และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกาารสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชกาาร
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกาันกาับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แกา่แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ ๑ การมทางหลวง ณ วันประกาาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้การะทากาาร อันเป็นกาารขัดขวางกาารแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในกาารสอบราคาจ้างครั้งนี้
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกาสิทธิ์หรือความคุ้มกาัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้น แต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกาันเช่นว่านั้น
๕. เป็นผู้ผ่านกาารคัดเลือกาผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกาารจ้างของการมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับ
กาารจดทะเบียนจากาการมทางหลวงเป็นผู้รับเหมา งานบารุงทางประเภทที่ 7 งานจัดทาเครื่องหมายจราจรบน
ผิวทางด้วยวัสดุเทอร์โมพลาสติก และงานบารุงทางประเภทที่ ๑๕ งานป้ายจราจร และไม่ขาดคุณสมบัติตาม
เงื่อนไขในกาารจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมานั้น
๖. เป็นผู้มีผลงานกา่อสร้างประเภทเดียวกาันกาับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกาว่า
...............-................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกาับส่วนราชกาาร หน่วยงานตามกาฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชกาารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกาฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชกาารบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกาิจ หรือหน่วยงานเอกาชนที่การมเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกาต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากาับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินกาารจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กาทรอนิกาส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กาทรอนิกาส์ของ
การมบัญชีกาลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

- ๒ กาาหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ 19 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน
2559 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตาบล ท่าอิฐ
อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และกาาหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 30 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา
๑0.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกาสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและสัญญา สานักางานแขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 19 กันยายน
2559 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2559 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๑-๑๐๐๕
โทรสาร. ๐-๕๕๔๑-๖๐๘๖ ในวันและเวลาราชกาาร
“กาารจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้จะมีกาารลงนามในสัญญาหรือข้อตกาลงได้ กา็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงิน
ประจางวดจากาสานักางบประมาณแล้ว”
ประกาาศ ณ วันที่ 19 เดือน กาันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

ตาแหน่ง

หมายเหตุ

(นายไชยสิริ คงพิม)
รองผู้อานวยกาาร รักาษาราชกาารแทน
ผู้อานวยกาารแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
ปฏิบัติราชกาารแทนอธิบดีการมทางหลวง

๑. คู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) จะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับเงินเอง
๒. สาเนาหนังสือรับรองต้องเป็นฉบับที่คัดลอกสาเนาจากสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
กระทรวงพาณิชย์มาไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันประกาศสอบ
๓. ใช้เอกสารบริษัทฯ และหนังสือมอบอานาจในการขอรับเอกสารสอบราคา
๔. เงื่อนไขตามข้อ ๗-๘ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง
เลขที่ อต.1/........19......../....2559............. ลงวันที่...19...กาันยายน...2559...........
งานอานวยความปลอดภัย ประจาปี 2559 รหัสงาน ๓๑800 งานปรับปรุงทางหลวง
ทางหลวงหมายเลข 1166 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ดารา บริเวณ กาม.2+295, กาม.3+707,
กาม.9+785 ทางหลวงหมายเลข 1196 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังโป่ง – ด่านแม่คามัน บริเวณ
กาม.11+437, กาม.16+656, กาม.20+174, กาม.24+583 ปริมาณงาน 7 แห่ง ตามรายกาารดังนี้.ลาดับ
รายกาาร
ที่
1. งาน SIGN PLATE (DWG.NO RS. - 101) ชนิด VERRY
HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีกาารตัด – แปะ
แผ่นสติกาเกาอร์ สาหรับพื้น, ตัวอักาษร, เส้นขอบหรือ
เครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้าเงิน,
ขาวฯ) การณีใช้แผ่นเหล็กาอาบสังกาะสีหนา 1.20 มม.
(ชนิดมีเฟรม)

หน่วย

ปริมาณงาน หมายเหตุ

ตร.ม.

31.64

ตร.ม.

92.33

ม.

420.00

2.

งาน SIGN PLATE (DWG.NO RS. - 101) ชนิด VERRY
HIGH INTENSITY GRADE โดยวิธีกาารตัด - แปะ
แผ่นสติกาเกาอร์ สาหรับพื้นสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,
แดง,น้าเงิน,ขาวฯ) และตัวอักาษร, เส้นขอบหรือเครื่องหมาย
สีดา (ทึบแสง) การณีใช้แผ่นเหล็กาอาบสังกาะสีหนา 1.20 มม.
(ชนิดมีเฟรม)

3.

งาน R.C SIGN POST SIZE 0.15 x 0.15 M.
(DWG.NO RS. - 101)

4.

งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

ตร.ม.

156.00

5.

งาน COLD PLASTIC

ตร.ม.

464.00

6.

งาน ANTI SKID MATERIAL

ตร.ม.

396.00

(นายไชยสิริ คงพิม)
รองผู้อานวยกาาร รักาษาราชกาารแทน
ผู้อานวยกาารแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
ปฏิบัติราชกาารแทนอธิบดีการมทางหลวง

