จ

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจางเหมาทําการ กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ ๒๕๖๐
งานไฟฟาแสงสวาง
.............................................
เลขที่ อต.๑ / ๒๑ / ๒๕๖๐
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะสอบราคา กิจกรรม
อํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ ๒๕๖๐ งานอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุ
ทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๑๐ งานไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข ๑๑๗ ตอนควบคุม ๐๔๐๓ ตอน
ปาขนุน – วังผาชัน ระหวาง กม.๒๖๓+๓๔๓ – กม.๒๘๑+๒๓๗ (LT.,RT. เปนชวง ๆ) ปริมาณงาน ๔๐ ตน
กําหนดเวลาทําการ ๗๕ วัน
ราคากลางของงานสอบราคาครัง้ นี้ เปนเงินทั้งสิ้น

๑,๘๙๔,๐๕๐.๐๐

บาท

( เงินหนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นสี่พันหาสิบบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูทไี่ ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ กรมทางหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน แตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๕. เปนผูผ านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปนผูไดรับ
การจดทะเบียนจากกรมทางหลวงเปนผูรับเหมา งานบํารุงทางประเภทที่ ๑๒.๑ งานไฟฟาแสงสวาง ชั้น ๑ หรือ
งานบํารุงทางประเภทที่ ๑๒.๒ งานไฟฟาแสงสวาง ชั้น ๒ และไมขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจดทะเบียน
เปนผูรับเหมานั้น
๖. เปนผูมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ

- ๒ ๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวาง วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๖ กันยายน
๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร
ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐
น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานพัสดุและสัญญา สํานักงานแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๔๑-๑๐๐๕
โทรสาร. ๐-๕๕๔๑-๖๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไดตอเมื่อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใชบังคับ และไดรับจัดสรรงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ จากสํานักงบประมาณแลว
สําหรับกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจัดหาในครั้งดังกลาว สวนราชการ
สามารถยกเลิกการจัดหาได

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙

(นายพงษพันธ จั่นเงิน)
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

๑. คูสัญญา (ผูรับจาง) จะตองรับภาระคาธรรมเนียมธนาคารในการรับเงินเอง
๒. สําเนาหนังสือรับรองตองเปนฉบับที่คัดลอกสําเนาจากสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท
กระทรวงพาณิชยมาไมเกิน ๖ เดือน นับถึงวันประกาศสอบ
๓. ใชเอกสารบริษัทฯ และหนังสือมอบอํานาจในการขอรับเอกสารสอบราคา
๔. เงื่อนไขตามขอ ๗-๘ เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

บัญชีรายละเอียดแนบทายประกาศสอบราคา
เลขที่ อต.1 / 21 / 2560 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2559
งานกิจกรรมอํานวยความปลอดภัยทางถนน ปงบประมาณ 2560 งานอํานวยความปลอดภัย
เพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานไฟฟาแสงสวาง ทางหลวงหมายเลข 117
ตอนควบคุม 0403 ตอน ปาขนุน – วังผาชัน ระหวาง กม.263+343 – กม.281+237 (LT.,RT. เปนชวง ๆ)
ปริมาณงาน 40 ตน ตามรายการดังนี้.-

ลําดับที่
รายการ
1.
งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING
HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET
WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,
CUT-OFF) (มีทอลอด)
- หมายเหตุ ทําการติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งเดี่ยวเสา
สูง 9.00 ม. ระหวาง กม.263+343 – กม.263+912
ดาน RT. จํานวน 17 ตน พรอมหมอแปลงไฟฟาขนาด
30 KVA. และอุปกรณที่ใชรวมกัน จํานวน 1 ชุด (มีทอ
ลอด)
- ทําการติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 ม.
ระหวาง กม.280+677 – กม.281+237 ดาน RT. จํานวน
17 ตน พรอมหมอแปลงไฟฟาขนาด 30 KVA. และ
อุปกรณที่ใชรวมกัน จํานวน 1 ชุด (มีทอลอด)

หนวย
ตน

2.

งาน ROADWAY LIGHTINGS (9.00 M. (MOUNTING
HEIGHT) TAPERED STEEL POLE SINGLE BRACKET
WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 250 WATTS,
CUT-OFF) (ไมมีทอลอด)
- หมายเหตุ ทําการติดตั้งไฟฟาแสงสวางชนิดกิ่งเดี่ยวเสา
สูง 9.00 ม. ระหวาง กม.274+115 – กม.274+315
ดาน LT. จํานวน 6 ตน พรอมอุปกรณที่ใชรวมกัน
จํานวน 1 ชุด (ไมมีทอลอด)

ตน

3..

คาธรรมเนียมการไฟฟา

LS.

ปริมาณงาน หมายเหตุ
34

6

-2หมายเหตุ
1. ผูรับจางจะตองทํา และติดตั้งปายจราจร, เครื่องหมายไมกั้น และสิ่งประกอบอื่นๆ ตามแบบของ
กรมทางหลวงเพื่อความปลอดภัยแกการจราจร ตั้งแตเริ่มงานจนกระทั่งงานแลวเสร็จ
2. การตรวจรับ จะใชวิธีตรวจรับโดยคณะกรรมการตรวจการจาง ณ สถานที่สงมอบ
3. การจายเงินคางานจะจายเมื่อผลการทดสอบคุณภาพ ไดมาตรฐานตามแบบ
4. ถาการทํางานของผูรับจางตามสัญญานี้ เปนเหตุใหบุคคลภายนอกไดรับความเสียหาย ดวยเหตุละเมิด
หรือ ดวยเหตุใดก็ตาม และกรมทางหลวงตองเสียคาสินไหมทดแทน และคาใชจายอื่นๆ เพื่อความ
รับผิดชอบของผูรับจางดังกลาวแลวเปนจํานวนเทาใดก็ดี ผูรับจางยินยอมชดใชแทนกรมทางหลวงทั้งสิ้น
5. คาธรรมเนียมการไฟฟา ในตารางรายการที่ 3 เปนเงินที่ผูรับจางจะนําไปวาจางการไฟฟาฯใหดําเนินการ
ให โดยกรมทางหลวงจะจายเงินใหแกผูรับจางตามจํานวนที่ผูรับจางตองจายจริงใหกับการไฟฟาฯ แต
ทั้งนี้ไมเกินวงเงิน 289,650.00 บาท

(นายพงษพันธ จั่นเงิน)
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

