จ

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจางเหมา งานงบบํารุงปกติ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๑๑๑๓
งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน ทางเขาดารา
ระหวาง กม.๑+๐๘๒ – กม.๑+๕๘๘ ปริมาณงาน ๔,๕๕๔.๐๐ ตร.ม.
.............................................
เลขที่ อต.๑ / ๒๓

/ ๒๕๖๐

กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะสอบราคางานงบบํารุง
ปกติ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ รหัสงาน ๒๑๑๑๓ งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๔ ตอนควบคุม ๐๑๐๐
ตอน ทางเขาดารา ระหวาง กม.๑+๐๘๒ – กม.๑+๕๘๘ ปริมาณงาน ๔,๕๕๔.๐๐ ตร.ม. กําหนดเวลา
ทําการ ๕๐ วัน
ราคากลางของงานสอบราคาครัง้ นี้ เปนเงินทั้งสิ้น
(

๗๗๕,๑๔๖.๐๐

บาท

เงินเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหาพันหนึ่งรอยสี่สิบหกบาทถวน )
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๑. เปนนิติบุคคลหรือบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่สอบราคาจางดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ กรมทางหลวง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทําการ อันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม ในการสอบราคาจางครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน แตรัฐบาลของ
ผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ และความคุมกันเชนวานั้น
๕. เปนผูผ านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของกรมทางหลวง โดยเปนผูไดรับ
การจดทะเบียนจากกรมทางหลวงเปนผูรับเหมา งานบํารุงทางประเภทที่ ๑๐.๑ หรือ ๑๐.๒ งานบํารุงปกติ
ประเภท ก. ชั้น ๑ หรือ ชั้น ๒ หรือจดทะเบียนงานกอสรางทางชั้นพิเศษ หรือ งานกอสรางทาง
ชั้น ๑ - ๒ หรือ งานบํารุงทางประเภทที่ ๔ งานเสริมผิวทางแบบ HOT MIXED ASPHALT
และไมขาดคุณสมบัตติ ามเงื่อนไขในการจดทะเบียนเปนผูรับเหมานั้น
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
กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวาง วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐
น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานพัสดุและสัญญา สํานักงานแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ๐-๕๕๔๑-๑๐๐๕ โทรสาร. ๐-๕๕๔๑๖๐๘๖ ในวันและเวลาราชการ
งานตามประกาศสอบราคาจาง นี้
 ไดรับจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐ แลว
 ยังไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. ๒๕๖๐
ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร)
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/ 23 / 2560 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559
งานงบบํารุงปกติ ปงบประมาณ 2560 รหัสงาน 21113 งานปรับระดับ ทางหลวงหมายเลข 1254
ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเขาดารา ระหวาง กม.1+082 – กม.1+588 ปริมาณงาน 4,554.00 ตร.ม.
ลําดับ
ที่
1.
2.
3.

รายการ
งาน TACK COAT
งาน ASPHALT CONCRETE LEVELING COURSE
งาน THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW & WHITE)

หนวยนับ

ปริมาณงาน

ตร.ม.
ตัน
ตร.ม.

4,554.00
327.00
170.00

หมายเหตุ
1.ภายในระหวางกิโลเมตรทีแ่ สดงในบัญชี ผูวาจางมีสิทธิที่จะกําหนดใหทํางาน ในตอนใดกวางเทาใด หรือ
เวนตอนใดตามความจําเปนและเพิ่มเติมตอนตนหรือ ตอนปลาย ภายในระยะทางไมเกินดานละ 5 กิโลเมตร เพื่อให
ไดปริมาณงานตามที่กําหนดไวในสัญญา
2.ในการสอบราคาจางครั้งนี้ไมเปนการผูกมัดวา กรมทางหลวงจะตองจางหรือลงนามในสัญญา
3.หากมีขอขัดของ หรือสาเหตุประการใด ที่จะทําใหกรมทางหลวงไมอาจรับเปนคูสัญญา ผูเสนอราคาในการ
สอบราคาจางครั้งนี้ไดใหความยินยอมวาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ จากทางราชการ

(นางสาวพัทธิยะ ศรีเนตร)
ตําแหนง ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

