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( สำเนา )
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดปากคลอง - บ้าน
เอกอนงค์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลบางสมบูรณ์ กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัด
นครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณวัดปากคลอง - บ้านเอกอนงค์ (ช่วงที่ ๓) หมู่ที่ ๑,๖ ตำบลบางสมบูรณ์
กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ยาว ๖๔๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๗๖.๐๐ ตารางเมตร ไม่มีไหล่ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๔๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้า
แสนสี่หมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้
จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อ
เสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า ๙๓๔,๔๑๖.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยสิบหกบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์เชื่อถือ
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
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กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมี
การกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
มากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้
ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะ
ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๓. กรณีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องมีโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีต หรือต้องมีเอกสารยินยอม
ให้ใช้ผลิตภัณฑ์จากโรงงานผสมแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ไม่ใช่ของผู้ยื่นเสนอราคา
๒. ต้องมีสำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมของผู้ยื่นเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔)
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมต้องไม่หมดอายุ ถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอน
๓. กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (แบบ ร.ง.๔) จากกรม
โรงงาน อุตสาหกรรม ให้ใช้หนังสือรับรองการตั้งหน่วยงานผลติแอสฟัลท์คอนกรีตสำหรับหน่วยงานก่อสร้างจากหน่วย
งานในสังกัดกรมโรงงานอุตสาหกรรมแทน ของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ให้ความยินยอมใช้ผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้หนังสือรับรองดัง
กล่าวต้องไม่หมดอายุ ถูกยกเลิก หรือเพิกถอน
๔. ต้องมีแผนที่แสดงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตและเส้นทางขนส่งจาก
โรงงานผสมถึงกึ่งกลางของโครงการก่อสร้าง โดยมีระยะทางขนส่งไม่เกิน ๑๑๐ กิโลเมตร และต้องมีกำลังการ
ผลิต (Rated Capacity) ไม่น้อยกว่า ๖๐ ตันต่อชั่วโมง
๕. กรณีใช้โรงงานผสมแอสฟัลท์คอนกรีตแบบเคลื่อนที่ (Mobile Asphalt Concrete
Plant) ให้ดำเนินการตามข้อ ๑.๑๒ ๑ , ๒ , ๓ และ ๔
๑๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีขีดความสามารถและความพร้อมด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักร-เครื่องมือ
โรงงาน และด้านฐานะทางการเงิน ตามที่คณะกรรมการจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้างกำหนด
๑.ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอของผู้เสนอราคา
๑.๑ ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านบุคลากร
๑.๑.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอบุคลากรหลักด้านการจัดหาช่างฝีมือและควบคุมงานก่อสร้าง
และด้านต่างๆ ซึ่งบุคลากรแต่ละด้านต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน โดยไม่เสนอต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
๑.๑.๒ การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดหาช่างฝีมือผู้ผ่าน
การทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบันของทางราชการ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับภาคีวิศวกร หรือผู้มีวุฒิบัติระดับ ปวช.
ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังนี้
(๑) วิศวกร ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
(๒) ช่างก่อสร้าง
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(๓) ช่างสำรวจ
๑.๑.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขา
ช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อของช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีคุณวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรค
แรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างก่อน
ลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้
๑.๑.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานด้านบุคลากรเพื่อประกอบการพิจารณาตาม
แบบฟอร์มที่กำหนด ประกอบด้วย
- หนังสือ ยินยอมการเป็นลูกจ้าง (ติดรูปถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน ) พร้อมทั้งแนบเอกสาร
แสดงภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.๑) ย้อนหลัง ๓ เดือน นับจากวันยื่นเสนอราคา
- สำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามพระราชบัญญัติ
วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ หรือวิชาชีพอื่นที่มีการควบคุม ที่ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ โดยบุคลากรทุกรายต้องลงลายมือชื่อ
ร่วมกับกรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของบริษัท/ห้าง ที่บุคลากรผู้นั้นเป็นลูกจ้าง
- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าต่อใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
- กรณีบุคลากรชาวไทย ซึ่งเป็นลูกจ้างของนิติบุคคลที่เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ บุคลากร
ดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารหลักฐานร่วมกับกรรมการผู้จัดการหรือห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ
ของนิติบุคคลที่บุคลากรผู้นั้นเป็นลูกจ้าง
- กรณีบุคลากรชาวไทย ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่ไม่มีสังกัด (Free Lance) แสดง
เจตจำนงหรือสัญญาเข้าร่วมงานกับผู้ยื่นข้อเสนอ บุคลากรดังกล่าวต้องลงลายมือชื่อรับรองต้นฉบับหนังสือแสดง
เจตจำนงหรือสัญญาเข้าร่วมงาน และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารประกอบร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอ ที่
บุคลากรผู้นั้นทำหนังสือแสดงเจตจำนงหรือสัญญาเข้าร่วมดำเนินการ
๑.๑.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีและต้องใช้วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ในการ
จัดทำแนวทางและวางแผนการดำเนินงานก่อสร้าง แผนการใช้และบัญชีเครื่องมือเครื่องจักร พร้อมแนบเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ในขอบเขตของงาน (TOR) หรือแนวทางขีดความสามารถและความพร้อมด้านบุคลากร ด้านเครื่องจักรเครื่องมือโรงงาน
๒. ขีดความสามารถและความพร้อมที่อยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านเครื่องจักร – เครื่องมือโรงงาน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอเครื่องจักร-เครื่องมือโรงงานต่างๆ ตามข้อ ๑๔ โดยเสนอไม่ต่ำกว่าเกณฑ์
ที่กำหนด ดังนี้
๒.๑ ชนิดและขนาด เครื่องจักร-เครื่องมือโรงงาน
- รถเกลี่ยดิน
- รถตักล้อยาง,ตีนตะขาบ
- รถบดสั่นสะเทือน
- รถบรรทุก ๖ ล้อ หรือ ๑๐ ล้อ
- รถบรรทุกน้ำ
๒.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมด้านเครื่องจักร – เครื่องมือตาม
แบบฟอร์มที่แนบ พร้อมสำเนาทะเบียนประจำเครื่องจักร-เครื่องมือ ทุกรายการที่ระบุกรรมสิทธิ์เป็นของนิติบุคคล
หรือสำเนาทะเบียนหลักฐานการได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ของนิติบุคคล เช่น สัญญาเช่าซื้อ สัญญาซื้อขายของเครื่องจักรhttps://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=64087037655&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&process…
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เครื่องมือ และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ทั้งนี้หลักฐาน
สำเนาทะเบียนประจำเครื่องจักร-เครื่องมือ ต้องปรากฏการชำระภาษีประจำปี ตามที่กฎหมายกำหนด
๓.ขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านฐานะทางการเงิน
๓.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า ๕ ล้านบาท
๓.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องยืนยันขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้านฐานะ
ทางการเงินตามแบบฟอร์ม พร้อมสำเนาหนังสือรับรองทุนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้น
ส่วนบริษัท กระทรวงพาณิชย์ และออกไม่เกิน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ออกหนังสือรับรองถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
และรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) และความพร้อมที่มีอยู่ขีด
ความสามารถในวันยื่นข้อเสนอด้านฐานะทางการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายที่ไม่
สามารถแสดง หลักฐานขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ได้ครบถ้วนถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดข้างต้นใน
ขณะยื่นข้อเสนอ หรือเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือไม่สามารถแสดงหลักฐานต้นฉบับ หากองค์การบริหารส่วนตำบล
บางสมบูรณ์ให้นำมาแสดงในภายหลัง
๔.มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้
ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้ยื่นข้อเสนอจะ
ต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับภาคีวิศวกร หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจาก
สถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมี
จำนวนช่างอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๔.๑ วิศวกร ระดับภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา
๔.๒ ช่างก่อสร้าง
๔.๓ ช่างสำรวจ
๕.ระบบความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
งานก่อสร้างโครงการนี้ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้าง
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๓ แจ้งโดยหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร ๐๒๐๕/ว๘๔ ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๓ โดยได้คำนวณราคางานในการก่อสร้างครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การป้องกันอุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงานที่อาจจะเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างและกำหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคาต้องดำเนินการ ดังนี้
๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องคำนวณปริมาณงานค่าก่อสร้างให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการป้องกัน
อุบัติเหตุและโรคเนื่องจากการทำงานที่เกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้าง ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยว
กับงานก่อสร้างและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ที่ได้ขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยในการทำงาน กับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และต้องเป็นเจ้าหน้าที่ทำงานประจำสถาน
ประกอบการ ที่ได้ยื่นเสนอราคาเท่านั้น โดยต้องแนบหลักฐานการขึ้นทะเบียนรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงานของกิจการ ที่ออกโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างน้อยประเภทละ ๑ คน ดังนี้
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- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับบริหาร จำนวน ๑ คน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับหัวหน้างาน จำนวน ๑ คน
๕.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาจะต้องแนบสำเนาเอกสารการผ่านการอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทำงาน แต่ละประเภท พร้อมแนบหลักฐานการหักภาษี ณ ที่จ่าย ภงด.๑ ย้อนหลัง ๓ เดือน นับจากวันยื่นเสนอราคา
เพื่อดำเนินการตามสัญญาว่าจ้างต่อไป
๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารรายละเอียดเป็นภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง” เฉพาะงานก่อสร้างที่จะยื่นเสนอราคา ในวันยื่นเสนอราคา โดยมีข้อกำหนดที่สำคัญ
ประกอบด้วย
- กำหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน
- การจัดองค์กรความปลอดภัยฯ ในงานก่อสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบ
- กฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- การฝึกอบรม
- กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ
- การตรวจความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- กำหนดกฎความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง
- การควบคุมดูแลความปลอดภัยฯ ของผู้รับเหมาช่วง
- การตรวจสอบและการติดตามผลความปลอดภัยฯ
- การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะห์อุบัติเหตุ
- การรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ
- การปฐมพยาบาล
- การวางแผนฉุกเฉิน
- การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)
๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษารายละเอียดเอกสารที่ยื่นเสนอราคาตามข้อ ๕ ให้เข้าใจสำหรับชี้แจง
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประกวดราคา
คณะกรรมการประกวดราคา จะต้องพิจารณาตรวจเอกสารการประกวดราคาเกี่ยวกับระบบจัดการ
ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง ดังกล่าว
เมื่อผู้เสนอราคารายใด ได้รับการคัดเลือกจากทางราชการแล้ว ต้องเตรียมจัดทำแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างอย่างละเอียดและชัดเจน ยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนดำเนินการก่อสร้างภายใน ๓๐ วัน นับ
ตั้งแต่วันเริ่มทำสัญญาว่าจ้าง และจะต้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
และชัดเจนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่
๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่
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๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗-๓๔๙๘๘๓ ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดและขอบเขตของงาน โปรดสอบถามมายัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์ ผ่านทางอีเมล์ 6260410@dla.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ภายในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.bangsomboon.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ปรีชา เจียรสถิตย์
(นายปรีชา เจียรสถิตย์)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลบางสมบูรณ์

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา
สำเนาถูกต้อง
พรทิพย์ นวลคล้าย
(นางสาวพรทิพย์ นวลคล้าย)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
โดย นางสาวพรทิพย์ นวลคล้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ e๕/๒๕๖๔
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