จ

ประกาศกรมทางหลวง
เรื่อง สอบราคาจางเหมาทําการ กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน
ป ๒๕๖๐ งานปายจราจร
.............................................
เลขที่ อต.๑ / ๒๕ / ๒๕๖๐
กรมทางหลวง โดย แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ มีความประสงคจะสอบราคางานจางเหมา
กิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน ป ๒๕๖๐ รหัสงาน ๓๑๒๐๐ งานปาย
จราจร ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๕๐๓ ตอน บึงหลัก – หนองน้ําเขียว ที่ กม.๓๔๙+๗๕๐ (RT.)
และ ที่ กม.๓๕๐+๙๒๕ (RT.) ปริมาณงาน ๒ แหง (รายละเอียดแนบทายประกาศ) กําหนดเวลาทําการ ๖๐ วัน
ราคากลางของงานสอบราคาครัง้ นี้ เปนเงินทั้งสิ้น
๑,๘๙๘,๒๑๓.๖๐ บาท
( เงินหนึ่งลานแปดแสนเกาหมื่นแปดพันสองรอยสิบสามบาทหกสิบสตางค )
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 ๑๕ งานปายจราจร และไมขาด
คุณสมบัตติ ามเงื่อนไขในการจดทะเบียนเปนผูรับเหมานั้น
๖. เปนผูมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจางในวงเงินไมนอยกวา
บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๘. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซดศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ

- ๒ กําหนดยื่นซองสอบราคา ระหวาง วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. แขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ
อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ตั้งแตเวลา ๑๐.๐๐ น. เปนตนไป
ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาไดที่ งานพัสดุและสัญญา สํานักงานแขวงทางหลวง
อุตรดิตถที่ ๑ ถนนประชานิมิตร ตําบลทาอิฐ อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ ระหวางวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐
ถึงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๐ 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 ๖

เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายไชยสิริ คงพิม)
ตําแหนง รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง
หมายเหตุ

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

รายละเอียดแนบทายประกาศ
เลขที่ อต.1 / 25 / 2560 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560
งานจางเหมากิจกรรมอํานวยความปลอดภัยเพื่อปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน
ป 2560 รหัสงาน 31200 งานปายจราจร ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก –
หนองน้ําเขียว ที่ กม.349+750 (RT.) และ ที่ กม.350+925 (RT.) ปริมาณงาน 2 แหง ตามรายการดังตอไปนี้.-

ลําดับที่
รายการ
1.
งาน OVERHEAD SIGN BOARDS MOUNTING ON
STEEL TRUSS AND STEEL POLE (DWG. NO. RS –
106) ชนิด MICROPRISMATIC โดยวิธี การตัด-แปะ แผน
สติ๊กเกอร สําหรับพื้น,ตัวอักษร,เสนขอบหรือเครื่องหมาย
สะทอนแสงสีตาง ๆ (เหลือง,เขียว,แดง,น้ําเงิน,ขาวฯ) กรณี
ใชแผนอลูมิเนียมอัลลอยด หนา 3.00 มม. (ชนิดมีเฟรม)
(ติดตั้งปายจํากัดความเร็ว ขนาด 1.2x2.4 M. จํานวน
4 ปาย)
2.
งาน STEEL FRAME FOR MOUNTING OVERHEAD SIGN
TYPE I. SPAN 14 M. (DWG. NO. RS - 107)
2.1 FOUNDATION FOR STEEL POST OVERHEAD
SIGN
2.2 STEEL TRUSS FOR OVERHEAD SIGN. TYPE "I"
3.
งาน ปายแจงเตือนความเร็ว LED (Your Speed)
(ติดตั้งปายสะทอนแสงแจงเตือน ความเร็ว
ขนาด 1.2x2.4 M. จํานวน 4 ปาย)
4.
คาธรรมเนียมการไฟฟา
หมายเหตุ คางานในลําดับที่ 4 คาธรรมเนียมการไฟฟา
กรมทางหลวงจะจายใหจริงตามใบแจงของการไฟฟาฯ
ทั้งนี้ไมเกิน 4,900.00 บาท

หนวย
ตร.ม.

ปริมาณงาน หมายเหตุ
11.52

แหง

4.00

ม.
ชุด

28.00
4.00

LS.

(นายไชยสิริ คงพิม)
ตําแหนง รองผูอํานวยการ รักษาราชการแทน
ผูอํานวยการแขวงทางหลวงอุตรดิตถที่ ๑
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวง

