จ

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รหัสงาน ๓3๒๐๐ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน
.............................................
เลขที่ อต.๑/ ๑๙ / ๒๕๖๐
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ มีความประสงค์จะสอบราคา กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓3๒๐๐ กิจกรรม
เพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501,
0502, 0503 ตอน นาอิน – ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้าเขียว ระหว่าง กม.271+352 –
กม.351+740 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ก้าหนดเวลาท้าการ 90 วัน
ราคากลางของงานสอบราคาครังนี เป็นเงินทังสิน

1,999,895.32

บาท

( เงินหนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์ )
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่แขวงทางหลวง
อุตรดิตถ์ที่ ๑ กรมทางหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระท้าการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครังนี
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้น แต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านัน
๕. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็นผู้ได้รับ
การจดทะเบียนจากกรมทางหลวงเป็นผู้รับเหมา งานบารุงทางประเภทที่ ๑๕ งานป้ายจราจร และไม่ขาด
คุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมานัน
๖. เป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า
............-...................บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ

- ๒ ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซือจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
ก้าหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่าง วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ต้าบลท่าอิฐ
อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และก้าหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
ตังแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวง อุตรดิตถ์ที่ ๑
ถนนประชานิมิตร ต้าบลท่าอิฐ อ้าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๕๕๔๑-๑๐๐๕
โทรสาร. ๐-๕๕๔๑-๖๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การจัดซือหรือจัดจ้างครังนีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ และได้รับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากส้านักงบประมาณแล้ว
ส้าหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครังดังกล่าว ส่วนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน)
ต้าแหน่ง ผู้อ้านวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

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

รายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง ข้อ 1.14
เลขที่ อต.1 / ๑๙ / 2560 ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
งานจ้างเหมากิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ปีงบประมาณ
๒๕๖๐ รหัสงาน ๓3๒๐๐ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับการเข้าสู่อาเซียน ทางหลวง
หมายเลข 11 ตอนควบคุม 0501, 0502, 0503 ตอน นาอิน – ชัยมงคล – บึงหลัก – หนองน้าเขียว ระหว่าง
กม.271+352 – กม.351+740 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ก้าหนดเวลาท้าการ 90 วัน ตามรายการดังนี.ล้าดับ
รายการ
ที่
1. งาน SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101) ชนิด
MICROPRISMATIC โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์
ส้าหรับพืนสะท้อนแสงสีต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้าเงิน,ขาว
ฯ) และตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสีด้า
(ทึบแสง) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนา 1.20 มม.
(ชนิดไม่มีเฟรม)
2. งาน SIGN PLATE (DWG. NO. RS-101) ชนิด
MICROPRISMATIC โดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์
ส้าหรับ พืน, ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสี
ต่างๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้าเงิน,ขาวฯ) กรณีใช้แผ่นเหล็กอาบ
สังกะสี หนา 1.20 มม. (ชนิดไม่มีเฟรม)
3. งาน R.C. SIGN POST SIZE 0.12 x 0.12 M.
(DWG. NO. RS-101)
4. งาน OVERHEAD SIGN BOARDS MOUNTING ON STEEL
TRUSS AND STEEL POLE (DWG. NO. RS-106) ชนิด
MICROPRISMATICโดยวิธีการตัด-แปะ แผ่นสติ๊กเกอร์ส้าหรับ
พืน, ตัวอักษร,เส้นขอบหรือเครื่องหมายสะท้อนแสงสีต่างๆ
(เหลือง,เขียว,แดง,น้าเงิน,ขาวฯ) กรณีใช้แผ่นอลูมิเนียม
อัลลอยด์ หนา 3.00 มม. (ชนิดมีเฟรม)
5. งาน ROAD STUD (UNI - DIRECTION) (สีเหลือง)
6. งาน ROAD STUD (UNI - DIRECTION) (สีขาว)

หน่วย

ปริมาณงาน หมายเหตุ

ตร.ม.

119.88

ตร.ม.

79.92

ม.

592.00

ตร.ม.

45.00

อัน
อัน

161.00
322.00

(นายพงษ์พันธ์ จั่นเงิน)
ผู้อ้านวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

