ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจางโครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมซอยสุขุมวิท 39
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
------------------------------------กรุงเทพมหานคร มีความประสงคจะประมูลจางโครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ํา
ทวมซอยสุขุมวิท 39 ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามรายการ ดังนี้
1. กอสรางสถานีสูบน้ํา ขนาด 6 ลบ.ม./วินาที พรอมอุปกรณ จํานวน 1 แหง
2. กอสรางบอรับ – บอดัน ทอขนสงน้ํา และทอระบายน้ําแรงดัน ค.ส.ล. จํานวน 13 แหง
3. กอสรางทอขนสงน้ําและทอระบายน้ําแรงดัน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 1,890 เมตร
ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
2. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่
ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกกรุงเทพมหานคร
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูล
จางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใน
การประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงค
จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
5. ตองเปนผูที่จดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทาง
ชั้น 1 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการจดทะเบียนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ตองไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิ โดยกรุงเทพมหานคร
หรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และตอง
ไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือหามเขาเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
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-26. ต อ งมี วิ ศ วกรประจํ า และต อ งเป น ผู ไ ด รั บ อนุ ญ าตให ป ระกอบอาชี พ วิ ศวกรรมควบคุ ม สาขา
วิศวกรรมโยธา ประเภทไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เขารวมประมูลจา งดวย
ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และในกรณี ที่ ป ระมู ล จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ไ ด และได เ ข า ทํ า สั ญ ญากั บ
กรุงเทพมหานครแลว จะตองสงสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จายของวิศวกรประจํา ตามประเภทงาน
ดังกลาวทุก ๆ เดือนดวย
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจา งดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับและจา ยเงินผานบัญชี ธนาคาร เวนแต การจายเงินแต ละครั้งซึ่งมี มูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
10. เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่
แกไขเพิ่มเติม โดยเครงครัด
11. ในกรณีที่ผูประสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณี ที่ กิ จ การร ว มค า ได จ ดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คลใหม โดยหลั ก การกิ จ การร ว มค า ที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่ เข าร วมค าทุ กราย จะต องมี คุณสมบั ติ ครบถ วนตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่ งเป นผู รับผิดชอบหลั กในการเขาเสนอราคากับ ทางราชการและแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงานกอสราง
ของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
12. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
12.1 งานกอสรางโครงการนี้ ไดกําหนดมาตรฐานการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสราง
ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร
0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
12.2 ผูเสนอราคาตองเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามสัญญาวาจาง
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12.3 ผูเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการ
ความปลอดภั ย ในการทํ า งานก อ สร า ง” เพื่ อ ป อ งกั น และควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ของกระทรวงแรงงานและสวั สดิ การสั งคม รวมถึงกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวของ ยื่ นพร อมกับ
ซองเอกสารประมูลฯ โดยมีขอกําหนดที่สําคัญ ๆ ประกอบดวย
1) กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
2) การจัดองคกรความปลอดภัยฯในงานกอสราง และหนาที่ความรับผิดชอบ
3) กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4) การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
5) การกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
8) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาชวง
9) การตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยในการทํางาน
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ
11) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ
12.4 เมื่ อผู เสนอราคาได รั บการคั ดเลื อกให เป นผู รั บจ างงานก อสร างโครงการนี้ จะต องจั ดทํ า
แผนปฏิ บัติงานความปลอดภัยในการทํา งานอยา งละเอียดและชัดเจน แลวยื่น ตอผูวา จางกอนดํา เนินการ
กอสรางภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาจาง และจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่องและชัดเจนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
กําหนดดูสถานที่กอสรางในวันที่ ...................-...................ระหวางเวลา........-.........น. ถึง...............น. ณ ....................-...........................และกําหนดรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่.................................. เวลา.........-..........น. เปนตนไป
กําหนดยื่นเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในวันที่ 5 มิถุนายน 2560 ระหวางเวลา
10.30 น. ถึ ง 11.00 น. ณ ห องประชุ ม War Room ชั้ น 2 สํ านักการระบายน้ํา ศาลาว าการกรุงเทพมหานคร 2 เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดิ นแดง กรุงเทพมหานคร และแจงผลการพิ จ ารณา
คัดเลือกเบื้องตนใหผูประสงคจะเสนอราคาทุกรายทราบ ภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
กําหนดเสนอราคาในวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตั้งแตเวลา 13.45 น. เปนตนไป (บริษัท
นิวตรอน การประมูล จํากัด)
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-3ผูสนใจติดตอขอรับ/ซื้อเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 80,000.- บาท
(แปดหมื่ นบาทถวน) ได ที่กลุมงานการคลั ง สํ านักงานเลขานุ การ สํานั กการระบายน้ํา (ชั้ น 3) ศาลาว า การกรุ ง เทพมหานคร 2 ระหว างวั นที่ 23 – 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30 น. ถึ งเวลา 15.30 น. ดู
รายละเอียดไดที่เว็บไซตสํานักการระบายน้ํา (http://dds.bangkok.go.th) หรือ เว็บไซตของกรมบัญชีกลาง
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข 0 2248 8101 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

(นายศิริชัย จงตระกูล)
ผูอํานวยการกองพัฒนาระบบหลัก
กองพัฒนาระบบหลัก สํานักการระบายน้าํ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
หมายเหตุ

* การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาในประกาศประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
จะตองตรงกับคุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคาในเอกสารประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
** ใหหนวยงานผูออกประกาศเลือกใชตามความจําเปน
*** ระบุชื่อเว็บไซตของหนวยงานที่ดําเนินการจัดซื้อ

สําหรับเงื่อนไขตามขอ 7-10 เปนไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

