ร่าง
จ

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมา งานอานวยความปลอดภัยทางถนน ประจาปี 2559
งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร)
------------------------------เลขที่ อต.๑/ 21 / ๒๕59
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างเหมา งานอานวย
ความปลอดภัยทางถนน ประจาปี 2559 รหัสงาน ๓๑430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (งานซ่อม
ไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑1 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองนาเขียว บริเวณ กม.321+746
(แยกบุ่งวังงิว) ปริมาณงาน 1 แห่ง มีรายละเอียดการจ้างดังเอกสารแนบท้ายประกาศ กาหนดเวลาทาการ ๖๐ วัน
781,000.ราคากลางของงานสอบราคาครังนี เป็นเงินทังสิน...............................................................
บาท
เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน
(.............................................................................................)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี.๑. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับ
ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
กรมทางหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการ อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการ
สอบราคาจ้างครังนี
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านัน
๕. เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบืองต้นในการจ้างของกรมทางหลวงโดยเป็นผู้ได้รับการจดทะเบียน
จากกรมทางหลวงเป็นผู้รับเหมา งานบารุงทางประเภท ๑3 งานไฟสัญญาณจราจร และไม่เป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไข
ในการจดทะเบียนผู้รับเหมานัน
๖. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า...-....บาท
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ

-๒19 กันยายน 2559 งวันที…่ ...............………………………..
29 กันยายน 2559
กาหนดยื่นซองสอบราคา ระหว่างวันที่…......………………………........ถึ
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง
30 กันยายน 2559 งแต่เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป
จังหวัดอุตรดิตถ์ และกาหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่……...….....………………………..ตั
ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและสัญญา แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
19 กันยายน 2559
ถนนประชานิมิตร ตาบลท่าอิฐ อาเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง วันที่…………………………………............................
29 กันยายน 2559
ถึงวันที่……………………………………..............หรื
อสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ - ๕๕๔๑ - ๑๐๐๕ ต่อ 17,๑๘
โทรสาร ๐ - ๕๕๔๑ - ๖๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
“การจัดซือหรือจัดจ้างครังนีจะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ ก็ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเงิน
ประจางวดจากสานักงบประมาณแล้ว”
19 กันยายน 2559
ประกาศ ณ วันที่………………………………………….

(ลงชื่อ)………………………..……………………
นายไชยสิริ คงพิม
(………………..…………………………..)
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน
ตาแหน่ง ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

๑. คู่สัญญา (ผู้รับจ้าง) จะต้องรับภาระค่าธรรมเนียมธนาคารในการรับเงินเอง
๒. สาเนาหนังสือรับรองต้องเป็นฉบับที่คัดลอกสาเนาจากสานักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กระทรวง
พาณิชย์ มาไม่เกิน ๖ เดือน นับถึงวันประกาศสอบราคา
๓. ใช้เอกสารบริษัทฯ และหนังสือมอบอานาจในการขอรับเอกสารสอบราคา
๔. เงื่อนไขตามข้อ ๗ – ๘ เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศสอบราคา
21 2559 ลงวันที่......................................
19 กันยายน 2559
เลขที่ อต.1/............../.................
งานอานวยความปลอดภัยทางถนน ประจาปี 2559 รหัสงาน ๓๑430 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณ
จราจร (งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร) ทางหลวงหมายเลข ๑1 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก – หนองนาเขียว บริเวณ
กม.321+746 (แยกบุ่งวังงิว) ปริมาณงาน 1 แห่ง

1.

รายการ

หน่วยนับ

ปริมาณงาน

งาน IMPROVEMENT OF EXISTING TRAFFIC SIGNALS
AT STA.321+746 (FIXED TIME)
- หมายเหตุ ทาการเปลี่ยนตู้ควบคุม, หัวไฟสัญญาณแบบ
3 ดวงโคม พร้อม Backing Board
ขนาด 3 – E 300 mm. จานวน 6 ชุด และหัวสัญญาณ
แบบ Split Type 6 ดวงโคม พร้อม Backing Board
ขนาด 6 – E 300 mm. จานวน 1 ชุด และทาการ
เปลี่ยนสายไฟฟ้าพร้อมดันท่อลอด

แห่ง

1

หมายเหตุ

หมายเหตุ
๑. ผู้รับจ้างจะต้องทา และติดตังป้ายจราจร , เครื่องหมายไม้กัน และสิ่งประกอบอื่น ๆ ตามแบบของ
กรมทางหลวงเพื่อความปลอดภัยแก่การจราจร ตังแต่เริ่มงานจนกระทั่งงานแล้วเสร็จ
๒. การตรวจรับ จะใช้วิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจ้าง ณ สถานที่ส่งมอบ
๓. ถ้าการทางานของผู้รับจ้างตามสัญญานี เป็นเหตุให้บุคคลภายนอกได้รับความเสียหาย ด้วยเหตุละเมิดหรือด้วย
เหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงต้องเสียค่าสินไหมทดแทน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพื่อความรับผิดชอบของผู้
รับจ้างดังกล่าวแล้วเป็นจานวนเท่าใดก็ดี ผู้รับจ้างยินยอมชดใช้แทน กรมทางหลวงทังสิน
๑๐----,
๙๕๐.-ริ คงพิม)
(นายไชยสิ
รองผู้อานวยการ รักษาราชการแทน)
ผู้อานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ ๑
ปฎิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

