ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๗
เรื่อง ประกวดราคาจ้า งก่อ สร้า งจ้างเหมาโครงการยกระดับ ความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี
๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับ ความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒
ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.๒๙๑+๓๕๐ - กม.๒๙๑+๘๑๘ ( 17.) และ กม. ๒๙๐+๒๓๐ - กม. ๒๙๑+๘๑๘
(87.) ด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-ช๒(ะแกร)
เลขที คค ๐๖๑๒๓/พ .® /58/ ๑ ๑ / ๒๕๖๒
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๗ มีความประสงค'จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมา
โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๒ รหัสงาน ๓๓๑๐๐ โครงการยกระดับ
ความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน พล - บ้านไผ่ ระหว่าง กม.๒๙๑+๓๕๐ กม.๒๙๑+๘๑๘ (17.) และ กม. ๒๙๐+๒๓๐ - กม. ๒๙๑+๘๑๘ (87.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ร-เวฬปเกฐ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งลิ้น ๒๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้า
ล้านบาทถ้วน)
ผู้ยี่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัต ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเสิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ขั่วคราวเนื่อง
จากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมีนผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
คลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญข้รายชื่อผู้ทีไงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญข้กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานใบกิจการของนิติบุคคลนี้นด้วย
๖. มีคุณสมบัต๊และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการนริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจาบุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาข้พรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันภับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวงโดย
สำนักงานทางหลวงที ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขี้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอ'ได้มีคำสั่ง'ไห้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่น'ว่าบั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (61.60*โ0กเ0
(ว่๐ห6โกกา6ก* 8กว(ะนโ6กา6ก* : 6 - 08) ของกรมบัญข้กลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซี่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ([ะ๒01:โ๐ก10 (วิ0ห6โก๓ 6ก1: ? โ0(ะบโ6โกอก1:: 6 - (วิ?) ของกรมบัญซีกลาง ตามทีคณะกรรมการ ป.ป.
ซ. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญฃีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญฃีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซี่งไต้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครั้งซี่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไต้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ซ. กำหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็น
ผู้ไต้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างขั้นพิเศษ หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้างทางขั้น 1-2 กับกรมทางหลวง
และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขในการจด ทะเบียนผู้รับเหมา
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะ ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติต้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ ผู้เข้าร่วมค้ามาใข้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาไต้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไมไต้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าไต้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายสักษณีอักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนี่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราซการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อ
เสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านี้นสามารถใข้ผลงานก่อสร้างของผู้
เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาไต้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซี่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิซย์)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๑๗ กันยายน ๒๔๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาขุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่
๑๔ กันยายน ๒๔๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ไต้ภายหลังจาก
ขำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดไต้ที่เว็บไซต์ พพพ.(ป0ห.ฐ0.1โห หรือ พพพ.รู[วโ๐๐บโ6๓ 6ก'!:.รู๐.■ เ:เา หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๓๒๔-๖๗๗๘ ในวันและเวลาราซการ
ผู้ส นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงานโปรดสอบถามมายัง
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวง ๗ ผ่านทาง เมส์ ช0ห0509@ช๐!า ๐.ปา หรือซ่องทางตาม กรมบัญชีกลาง
กำหนดภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๖๑ โดยกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๗จะซื้แจงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ พพพ.ช๐เา.รู0.1:เา และ พพพ.รู}วโ๐๐น๓ ๓ 6กปรู๐.'!:!า ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๑
ท ี่

อ ี

.ร ู

ท ี่

งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-ช;ปชเทฐ) นี้
- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ....-........
- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ..........2562........
“อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณราย
จ่ายเพื่อการจัดหาในครั้ง ดังกล่าว ส่วนราขการสามารถยกเลิกการจัดหาได้"
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑

(นายพินิจ แก้วมาคูณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๗
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ประกอบการลามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

