ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วมถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประมูล จ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้าเพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม
ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการดังนี
1. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.80ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) ยาวประมาณ 1,250 ม.
2. ก่อสร้างท่อระบายน้า ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.50 ม. (ด้วยวิธีดันท่อ) ยาวประมาณ 1,530 ม.
3. ก่อสร้างท่อลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,200 มม. (ด้วยวิธีดันท่อ) ยาวประมาณ 350 ม.
4. ก่อสร้างบ่อดันท่อ จ้านวน 28 บ่อ
5. ก่อสร้างบ่อรับ จ้านวน 16 บ่อ
6. ก่อสร้างบ่อสูบน้า จ้านวน 3 บ่อ
7. ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. ยาวประมาณ 750 ม.
8. ซ่อมถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 เนือที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
9. เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 เนือที่ประมาณ 1,100 ตร.ม.
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ * ดังต่อไปนี
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิงงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคารายอื่ น ที่ เข้ า เสนอราคาให้ แ ก่
กรุ งเทพมหานคร และ/หรื อ ต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ให้ บ ริ การตลาดกลางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
5. ผู้ เสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น ผู้ รั บ จ้ า งเหมางานก่ อ สร้ า งของกรุ ง เทพมหานคร
ในประเภทงานทาง ชัน 1 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทังนีต้องไม่เป็นผู้ถูกจ้ากัดสิทธิโดย
กรุ งเทพมหานครหรื อ หน่ วยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จอื่ น ๆ จนถึ งวั น ออกประกาศประมู ล จ้ างด้ วยระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ และต้ อ งไม่ เป็ น ผู้ ถู ก แจ้ งเวี ย นชื่ อ ผู้ ทิ งงานของทางราชการ หรื อ ห้ ามเข้ าเสนอราคากั บ
กรุงเทพมหานคร
6. ผู้เสนอราคาต้องมีวิศวกรประจ้า และต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาประเภทไม่ต่้ากว่าสามัญวิศวกร และท้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูลจ้างด้วย
ระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ และในกรณี ที่ ป ระมู ลงานจ้ างด้ วยระบบอิ เล็ กทรอนิ กส์ ได้ และได้ เข้ าท้ าสั ญ ญากั บ
กรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งส้าเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจ้าตามประเภท
งานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย
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7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซือจัดจ้างด้วยระบบ
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ข อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดง
บัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
11. ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ จะต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่ ก้ าหนดไว้ ในเอกสารประมู ล จ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้า
ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่ เข้ าร่ วมค้ าทุ กราย จะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ ก้ าหนดไว้ ในเอกสารประมู ล จ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าว
มา พร้อมซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้งานผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้า
หลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
12. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
(1) งานก่อสร้างโครงการนี ได้ก้าหนดมาตรฐานการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
ของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจ้งโดยหนังสือส้านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ นร
0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 ก้าหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องด้าเนินการดังต่อไปนี
(2) ผู้เสนอราคาต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่ อาจจะ
เกิดขึนให้เพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยฯของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อด้าเนินการตามสัญญาว่าจ้าง
(3) ผู้เสนอราคาต้องเตรียมจัดท้าเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง” เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึนตามมาตรฐาน ความปลอดภัย
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ยื่นพร้อมกับซองเอกสาร
ประมูลฯ โดยมีข้อก้าหนดที่ส้าคัญ ๆ ประกอบด้วย
1) ก้าหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการท้างาน
2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯในงานก่อสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) กฎหมายและข้อก้าหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การฝึกอบรมความปลอดภัยในการท้างาน
5) การก้าหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย
6) การตรวจความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
7) ก้าหนดกฎความปลอดภัยในการท้างานก่อสร้าง
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8) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
9) การตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยในการท้างาน
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการท้างาน
12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(4) เมื่ อผู้ เสนอราคาได้ รั บ การคั ด เลื อกให้ เป็ น ผู้ รั บ จ้ างงานก่ อ สร้ างโครงการนี จะต้ องจั ดท้ า
แผนปฏิ บั ติงานความปลอดภั ย ในการท้ างานอย่างละเอียดและชัดเจน แล้ วยื่น ต่อผู้ ว่าจ้างก่อนด้าเนิ นการ
ก่อสร้างภายใน 30 วัน นับแต่วันท้าสัญญาจ้าง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง
กำหนดดูสถำนที่ก่อสร้ำงในวันที่.........-..................... ระหว่ำงเวลำ.....-.............น. ถึง.............-.........น.
ณ ..........-........... และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรำยละเอียดเพิ่มเติมในวันที่........-............เวลำ......-........น. เป็นต้นไป
ก้าหนดยื่นเอกสารประมูล จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ระหว่างเวลา
10.30 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้อง war room ชัน 2 ส้านักการระบายน้ า ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และแจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกเบืองต้นให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ทุกรายทราบ ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
ก้าหนดเสนอราคาในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ตังแต่เวลา 13.45-14.15 น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซือเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ในราคาชุดละ.....80,000...บาท**
ได้ที่กลุ่มงานการคลัง ส้านักงานเลขานุการ ส้านักการระบายน้า (ชัน 3) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ระหว่าง
วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ตังแต่เวลา...8.30...น. ถึง เวลา...15.30...น. ดู
รายละเอี ย ดได้ที่ เว็ บ ไซต์ http://dds.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 02 2460272 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
(ลงชื่อ)................................................
(นายวรวัฒน์ หินซุย)
ผู้อ้านวยการกองระบบท่อระบายน้า
ส้านักการระบายน้า
หมายเหตุ * การก้าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้อง
ตรงกับคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจ้าเป็น
*** ระบุชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ด้าเนินการจัดซือ
ส้าหรับเงื่อนไขตามข้อ 7-10 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด

