เ^ .

ประกาศกรมทางหลวง โดย สำนัก งานทางหลวงที่ ๗
เรื่อง ประกวดราคาจ้า งก่อ สร้างจ้า งเหมากิจ กรรมบำรุง รัก ษาทางหลวง ปี ๒๕๖๒ รหัสงาบ ๒๖๓0 ๐ งานแก่ไข
และป้องกันนํ้าท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๗ ตอน สำพัน ขาด - บ้านผาสุก ระหว่าง กม.๑ 0 ๒+๔๑๖ - กม.
๑ 0 ๔+๗๖๖ ด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (อ-เวเปฟเก?)
คค ๐ ๖ ๑๒ ๓ /^.๑/58/๒ /๒ ๕ ๖ ๒
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๗ มีความประลงค'จะ ประกวดราคาจ้างก่อลร้างจ้างเหมา
กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี ๒๔๖๒ รหัสงาน ๒๖๓๐๐ งานแก่ไขและป้องกันนํ้าท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข
๒๒๗ ตอน สำพันซาด - บ้านผาสุก ระหว่าง กม,๑๐๒+๔๑๖ - กม.๑๐๔+๗๖๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(ร-เวเชปเท?) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๕,๐๐๐1๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบห้า
ล้านบาทถ้วน)
ผู้ยี่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ฃั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมบตรืว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญขีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายขื่อผู้ทั้งงานและไต้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราขกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน'ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย
สำนักงานทางหลวงที่ ๗ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ไต้รับเอกสิทธิ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมซื้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอไต้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธี้และความคุ้มกันเข่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (5เ60*|-๐ก1๐
6๐ห6โก๓ 6กI 8เ"0(1บโ6กา6ก1 : 6 - (38) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอฃี่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (5๒0บ0ก^ (วิ๐'76โก๓ รก1: เ3โ00บโ6๓6ก1: : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำหนด
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด
๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซี่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่าย
เงินแต่ละครั้งฃี่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ข. กำหนด
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรมทางหลวง โดยเป็น
ผู้ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมางานก่อสร้างขั้นพิเคษ หรือ ผู้รับเหมาก่อสร้างทางขั้น 1-4 กับกรมทางหลวง
และไม่ขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขใบการจด ทะเบียนผู้รับเหมา
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญากับกรมทางหลวง จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์แอสฟ้ลต'
ผสมยางพารา ที่มีวัตถุดิบจากนํ้ายางพาราข้นจากผู้ประกอบการแปรรูปยางพาราที่ซื้อนํ้ายางพาราสดจากชุมนุมสห
กรณ'ฯ โดย
(๑๔.๑) ต้องเป็นชุมนุมสหกรณ'ที่ลงทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยในโครงการ
ส่งเสริมการใข้ยางภาครัฐ และมีหนังสือรับรองจากการยางแห่งประเทคไทย
(๑๔.๒) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากชุมนุมสหกรณ์ฯ ตามข้อ ๑๔.๑ ที่
ระบุปริมาณ นํ้ายางสดและวับที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้แปรรูปยางพารา
(๑๔.๓) ต้องมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงินจากบริษัทผู้แปรรูปยางพารา ตามข้อ
๑๔.๒ ที่ระบุปริมาณนํ้ายางข้นและวันที่มีการขายให้แก่บริษัทผู้ผลิตแอสฟ้ลต้ผสมยางพารา
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ ‘‘กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะ ต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่ว มค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาบก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ ผู้เข้าร่วมด้ามาใข้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจกรรมร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้น
แต่ใบกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด ราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดขอบหลักใบการเข้าเสนอราคากับทางราขการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้า
ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาบก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทงนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซี่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิขย์)
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่
๑๗ กันยายน ๒๔๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓0 น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑1๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และขำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๑ ถึงวันที่
๑ ๔ กันยายน ๒๔๖๑ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก

ขำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ พพพ.ช๐เา.ฐ0.1:ห หรือ VVVVห/.ฐเวเ-00บX 6 ๓ 6 กป30.๒ หรือ
สอบถามทางโทรดัพท'หมายเลข ๐-๔๓๒๔-๖๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ
ผู้ส นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
กรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๗ ผ่านทางอีเมล' ฝ0เา0509@๔เ0ห.3๐.ปห หรือซ่องทางตามที่กรมบัญขีกลาง
กำหนดภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๔๖๑ โดยกรมทางหลวง โดย สำนักงานทางหลวงที่ ๗จะขี้แจงรายละเอียดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ พพพ. 0๒เา.3 0 .๒ และ พพพ.31ว!'00นโ6๓ 6กป3๐.๒ ในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๔๖๑
งานตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (6-เวเ0เปเก3) นี้
- ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.... -........
- ยังไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ...........2562.......
“อนึ่ง การจัดซื้อหรือจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อได้รับ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จากสำนักงบประมาณแล้ว สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบ
ประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดหาในครั้ง ดังกล่าว ส่วนราขการสามารถยกเลิกการจัดหาได้"
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๔๖๑

(นายพินิจ แก้วมาคูณ)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๗
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวง ^

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-6? ได้ตั้งแต่วันที่ขี้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

