ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณสะพานดารงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
------------------------------------กรุงเทพมหานครมีความประสงค์จะประมูลจ้างเหมา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองโอ่งอ่าง จากบริเวณ
สะพานดารงสถิตถึงบริเวณสะพานโอสถานนท์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีงานของการไฟฟ้านครหลวง และ
การประปานครหลวง ร่วมประมูลด้วย
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ * ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์
จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร
และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูล
จ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประมูลจ้างเหมาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
8. เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและ
แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554
และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด

-29. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่จดทะเบียนเป็นผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร
ในประเภทงานทาง ชั้นที่ 1 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้รับจ้างเหมางานก่อสร้างของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ต้องไม่เป็นผู้ถูก จากัดสิทธิ โดย
กรุ งเทพมหานครหรื อหน่ วยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จอื่ น ๆ จนถึ งวั นออกประกาศประมู ล จ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
10. ผู้ ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องมีวิศวกรประจาและต้องเป็นผู้ ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบอาชี พ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภท ไม่ต่ากว่าสามัญวิศวกร ทาหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่
เข้าร่วมประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และในกรณีที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้เข้า
ทาสัญญากับกรุงเทพมหานครแล้ว จะต้องส่งสาเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจา ตาม
ประเภทงานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย
11. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีหนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาของรัฐบาลที่จดทะเบียนกับ
สานักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ที่มีผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมโยธา ระดับวุฒิวิศวกร แสดงเจตจานงที่ร่วมปฏิบัติงานกับผู้เสนอราคาเพื่อดาเนินการสารวจ
ตรวจสอบความเสียหายและประเมินความสามารถการรับน้าหนักบรรทุกของสะพานพร้อมจัดทารายละเอียด
การเสริมกาลังและรายการจั ด ซ่ อ มอื่ น ๆจานวนแห่ ง ตามรายการ โดยต้ อ งแนบหนั ง สื อ ตอบรั บ ฯในการ
ยื่ น ประมู ล จ้ า งด้ ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
12. ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ โดยหลั ก การกิ จ การร่ ว มค้ า ที่
จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดั งกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่ เข้ าร่ วมค้ าทุ กราย จะต้ องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารประมู ลจ้ างด้ วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้
ผู้เข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้รั บผิ ดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมา พร้อมซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้งานผลงานก่อสร้าง
ของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
13. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
13.1 งานก่อสร้างโครงการนี้ได้กาหนดมาตรฐานการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
ก่อสร้ างของรั ฐ ตามมติคณะรั ฐ มนตรี เมื่ อวัน ที่ 20 มิถุน ายน 2543 แจ้งโดยหนัง สื อส านัก เลขาธิ การ
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 กาหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องดาเนินการ
ดังต่อไปนี้
13.1.1 ผู้ เ สนอราคาต้องเตรี ยมบุ คลากรที่มี ความรู้ ความเข้า ใจ เกี่ยวกับการป้ องกั น
อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นให้เพียงพอและเหมาะสม เพื่อดาเนินการตามสัญญาว่าจ้าง

-313.1.2 ผู้เสนอราคาต้องเตรียมจัดทาเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบ
การจัดการความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง” เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ยื่นพร้อมกับซอง
เอกสารประมูลฯ โดยมีข้อกาหนดที่สาคัญๆ ประกอบด้วย
1) กาหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทางาน
2) การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้าง และหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) กฎหมายและข้อกาหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
4) การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางาน
5) การกาหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอันตราย
6) การตรวจความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
7) กาหนดกฎความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง
8) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
9) การตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยในการทางาน
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
11) การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยในการทางาน
12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
โดยผู้เสนอราคาต้องจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนทุกข้อกาหนดทั้ง 14 ข้อ ยื่นพร้อมกับการยื่นซอง
ประกวดราคาเพื่อประกอบการพิจารณา
13.2 เมื่อผู้เสนอราคาได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างโครงการนี้ จะต้องจัดบุคลากร
ตามข้อ 13.1.1 เพื่อกาหนดโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยฯ ให้ชัดเจน และ
จัดทาแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทางานอย่างละเอียดและชัดเจน แล้วยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนดาเนินการ
ก่อสร้างไปใน 30 วัน นับแต่วันทาสัญญาจ้าง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องและชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
กาหนดดู สถานที่ก่อสร้ า งในวัน ที่ ...................-........................ระหว่างเวลา ............. น. ถึง
................ น. ณ ....................................และก าหนดรั บ ฟั ง ค าชี้ แ จงรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม วั น ที่
..................................................เวลา.....................น. เป็นต้นไป
กาหนดยื่ นเอกสารประมูล จ้างด้ว ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 เดือ นกันยายน พ.ศ. 2560
ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 11.00 น. ณ ห้องประชุม War Room ชั้น 2 สานักการระบายน้า ศาลาว่าการกรุ ง เทพมหานคร 2 และแจ้ ง ผลการพิจ ารณาคั ดเลื อ กเบื้องต้น ให้ ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาทุก รายทราบ
ภายในวันที่ 15 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560

-4กาหนดเสนอราคาในวันที่ 22 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 15.45 น. – 16.15 น.
เป็นต้นไป
ผู้สนใจติดต่อขอรับ / ซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาดังนี้
๑. งานของกรุงเทพมหานคร ราคาชุดละ 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)
๒. งานของการไฟฟ้านครหลวง ราคาชุดละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
๓. งานของการประปานครหลวง ราคาชุดละ 10,700 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
(ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งซื้ อ แบบทั้ ง ๓ งานและต้ อ งยื่ น เอกสารประมู ล จ้ า งด้ ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้ง 3 งาน)
ได้ที่กลุ่มงานการคลัง สานักงานเลขานุการ สานักการระบายน้า (ชั้น 3) ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ระหว่ า งวั น ที่ 22 เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ถึ ง วั น ที่ 30 เดื อ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ตั้ ง แต่ เ วลา
08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://dds.bangkok.go.th/dseaution/***
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2248 8101 ในวันและเวลา
ราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 22 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
ลงชื่อ ..................................................
(นายสมพงษ์ เวียงแก้ว)
ผู้อานวยการสานักการระบายน้า

หมายเหตุ

* การกาหนดเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องตรงกับคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
** ให้หน่วยงานผู้ออกประกาศเลือกใช้ตามความจาเป็น
*** ระบุชื่อเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ดาเนินการจัดซื้อ
สาหรับเงื่อนไขตามข้อ 5 – 8 เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

