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ประกาศกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖
เรือง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาทำการหึ๋เนฟูทางหลวง ของแขวงหางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๒
(บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๒® ตอนขับสมอทอด-หนองไผ่ ระหว่าง กม.๑๔๔+0 0 ๐-กม.®๔๖+๗๑๔ และ
ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอบศรีมงคล-นํ้าอ้อม ระหว่าง กม.®®๕-)-๓©๐-กม.®®๖ +๖©๐ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (6-เว๒0แทร)
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อ สร้างงานจ้างเหมา
ทำการที่นฟูทางหลวง ของแขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่ ๖ (บึงสามพัน) ทางหลวงหมายเลข ๒๑ ตอนขับสมอทอดหนองไผ่ ระหว่าง กม.๑๔๔-เ-๐๐๐-กม.๑๔๖-)-๗๑๔ และทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอบศรีมงคล-นํ้าอ้อม ระหว่าง
กม.๑๑๔-(-๓๐๐-กม.๑๑๖-)-๖๐๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ร-เวเปฟเกฐ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิน ๒๐,๐๓๖,๒๖๑.๓๖ บาท (ยี่สิบล้านสามหมื่นหกพันสองร้อยหกสิบเอ็ดบาทสามสิบ
สองสตางค์)
ผู้ยี่น ข้อเสนอจะต้องมีคุณ สมบ้ต ดังต่อไปนี้
๑. มีค วามสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็น บุค คลล้มละลาย
๓. ไม่อ ยู่ระหว่างเลิก กิจ การ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยี่นฃ้อเสนอหรีอทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบ้ตงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุขื่อไว้ในบัญชีรายซึ่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนซื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัด การ ผู้บรืหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มิคุณ สมบัติและไม่มีล ักษณะต้อ งห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดขื่อจัดจ้างและการบริห าร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา
๗. เป็น นิติบ ุค คลผู้ม ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยซน่ร่วมกันกับผู้ยี่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทางหลวง โดย
สำนักงานทางหลวงที่ ๖ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็น ผู้กระทำการอัน เป็นการขัดขวางการ
แข่งขับราคาอย่างเป็น ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธี้หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขื่นศาลไทย เว้นแต่,รัฐบาล'ของผู้ยื่น'ข้อ
เสนอได้มีคำลังให้สละเอกสิทธและความคุ้มกับเข่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดขื่อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (ส60เโ0ก๔
(วิ0\โ6โกโก6ก{ ? โ00นโ6เาา6ก* : 6 - (วิ?) ของกรมบัญชีกลาง
๑®. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็น ผู้ที่ผ่านการคัดเสือกผู้มีคุณ สมบัติเนี้องด้น ในการจ้างของกรมทางหลวง โดย
เป็น ผู้ได้รับ การจดทะเบียนเป็น ผู้รับ เหมางานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างหางชั้น ® -๒ และไมขาดคุณสมบัติ
ตามเงึ๋อนไขในการจดทะเบียนผู้รับเหมา
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกรมทางหลวงในงานก่อสร้างชั้นพิเศษ หรืองานก่อสร้างทาง
ชั้น ๑ - ๒ ซึ่งหมดอายุหลังวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๑ จะได้รับการคงสิทธี้เดิมโดยจะต้องเป็นผู้ที่อยู่ในบัญชีรายขื่อ
ผู้ยื่บคำขอขื่นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางตามที่ปรากฏใน
เว็บ'โขแพพผ.3 เวโ(ว(ะนโ6 ๓ 6 ก(. 3 0 .ปา
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ผู้ยื่น ข้อเสนอต้องยื่น ข้อ เสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน่โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัด จ้า งภาครัฐ ด้วยอิเล็ก ทรอนิก ส์ไ ต้ต ั้ง แต่วัน ที่ป ระกาศจนถึง ก่อ นวัน เสนอราคา
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ใบราคาขุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์แ ละชำระเงิน ผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ ถึงวัน
ที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภ ายหลังจาก
ชํ'ไระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผ ู้ส นใจสามารถดูรายละเอียดได้ท ี่เว็บ ไซด์ พพพ.ป๐เา. ฐ 0 . ป 1 หรือ พ ผ ผ . 5 เวโ๐ 0 นโ'6 ๓ 6 ทบ5 0 .ปา หรือ
สอบถามทางโทรสัพท์หมายเลข ๐๕๖๗๓๗๐๓๐ ในวันและเวลาราซการ
ผู้ส นใจต้อ งการทราบรายละเอียดเพิ่ม เติม เกี่ยวกับ รายละเอีย ดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
กรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖ ผ่านทางอีเมล์ ะ๒เาอ601®0เ0แ.?๐.1:1า หรือซ่องทางตามที่กรมบัญขีกลาง
กำหนดภายใบวัน ที่ ๒๓ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓ โดยกรมทางหลวง โดยสำนักงานทางหลวงที่ ๖จะซื้แจงรายละเอีย ดดัง
กล่าวผ่านทางเว็บไซด์ ผ พ ,ผ . 0๒เา.5 0 .■ ชา และ ผ ผ 'ผ . 3 เวโ'๐0 นโ6 ๓ 6 ท1 .3 0 .^1า ในวันที่ ๓๐ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓
งาบตามประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ (ธ-เวเถเปเทฐ) นี้ ยังไม่ได้รับจัดสรร
เงิน งบประมาณรายจ่า ยประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
อนี้ง การจัด ซื้อ หรือ จัด จ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในกัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อ
พระราชบัญ ญ้ต ิงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากสำนักงบประมาณแล้ว
สำหรับ กรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อการจัดซื้อหรือการจัดจ้างในครั้งดังกล่าว หน่วย
งานของรัฐ สามารถยกเลิกการจัดซื้อหรือ การจัดจ้างได้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พฤศจิก ายน ๒๕๖๓

(นายอภิช าต อุปสืทธี้)
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ ๖
ปฏินัติราชการแทน อธีบดีกรมทางหลวง

หมายเหตุ ผู้ป ระกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ 6-5? ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
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