ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถ รั้ว อู่แพรกษา(บ่อดิน) เขตการเดินรถที่ 3
-------------------------------------1. ความเป็นมา3
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ มีความประสงค์จะว่าจ้างก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถ รั้ว อู่แพรกษา
(บ่อดิน) เขตการเดินรถที่ 3 ในที่ดินจานวนเนื้อที่ 3 ไร่ โฉนดที่ดินเลขที่ 3520 เลขที่ดิน 50 ตั้งอยู่ตาบลท้ายบ้าน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากพื้นที่เป็นลานดินมีฝนละอองฟุ้งกระจายจานวนมากอยู่ตลอดเวลาและเมื่อ
ฝนตกมีน้าท่วมขังเป็นหลุมบ่อขนาดใหญ่ทาให้รถโดยสารติดหล่ม สูญเสียเวลาในการเดินรถและเพื่อลดกิโลเมตรสูญ

เปล่าทีต่ ้องจัดรถรับ-ส่งพนักงานเก็บค่าโดยสารที่จะต้องมาส่งเงินที่อเู่ มกาบางนา และในการเดินรถประจาวัน
จะต้องวิ่งรถโดยสารไป-กลับเพื่อเริ่มปล่อยรถที่อู่แพรกษา(บ่อดิน) และนารถกลับไปเก็บทีอ่ ู่เมกาบางนา ซึ่งทาให้
เกิดค่าใช้จ่ายค่าน้ามันเชื้อเพลิง และค่าล่วงเวลาของพนักงานที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อก่อสร้างอาคาร ห้องการเงินค่าโดยสาร ห้องบัญชีค่าโดยสาร ท่าปล่อยรถ ลานจอดรถ
โดยสารประจาทาง รั้ว อู่แพรกษา(บ่อดิน) เขตการเดินรถที่ 3
2.2 เพื่อลดกิโลเมตรสูญเปล่าค่าน้ามันเชื้อเพลิง ลดชั่วโมงการทางาน และค่าล่วงเวลาที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ ของพนักงานขับรถ และพนักงานเก็บค่าโดยสาร
2.3 เพื่อเป็นการขยายเส้นทางเดินรถให้เข้าถึงแหล่งชุมชน
3. เงื่อนไขและแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
3.1 คุณสมบัติของผู้เสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.1.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.1.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของ หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.1.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
/3.1.9 ไม่เป็นผู้...

-23.1.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.1.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างโยธาไว้กับกรมบัญชี
กลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกาหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)
3.1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 2,500,000 บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การเชื่อถือ โดยแนบสาเนาใบรับรอง
ผลงาน พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องส่งให้องค์การ ในวันที่ยื่นข้อเสนอ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ นนิ ติ บุค คลใหม่ กิ จ การร่ ว มค้ า จะต้ อ งมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการ
ร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดง เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาเว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก ราย
เดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่
จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3.1.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.1.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.1.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับ รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.1.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
/ 3.1.16 ผู้ยื่นข้อเสนอ...

-33.1.16 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้ มีบุคลากรหลั กด้านควบคุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกรโยธาใน
ระดับไม่ต่ากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เป็นผู้ควบคุมงานนั้นจนกว่างานจะแล้ว
เสร็จตามสัญญาโดยให้ผู้เสนอราคานาสาเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม บัตรประจาตัวของวิศวกรซึ่งออกให้โดย กว.
พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผู้นั้น รับรองว่าจะเป็นผู้ควบคุมงานตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งงานแล้วเสร็จถูกต้องตาม
แบบและรายการสัญญาขององค์การ
ผู้ยื่นข้อเสนอเสนอต้องจัดส่งแผนงานก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รวมทั้งแต่งตั้ง
บุคลากรผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง โดยจะต้องจัดให้มีวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจาก
สภาวิศวกรในระดับไม่ต่ากว่าสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เป็นผู้ควบคุมงานนี้จนกว่างานจะ
แล้วเสร็จตามสัญญา พร้อมส่งบัญชีแสดงจานวนรายชื่อหัวหน้างาน คนงาน และอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้องค์การ
พิจารณา
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่...........................ระหว่างเวลา................น. ถึง..............น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่าน
ทางระบบ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ
............................บาท (.....................................) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชาระเงิน
ผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่..................................ถึงวันที่.................................. โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบ
จัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชาระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือ
www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2246 0974 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรือแบบรูปรายการละเอียด
โปรดสอบถามมายังองค์การ ผ่านทางอีเมล์ sirivan@bmta.co.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด ภายใน
วันที่........................................... โดยองค์การจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th และ
www.gprocurement.go.th ในวันที่...................................
3.2 แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคาร ลานจอดรถ รั้ว อู่แพรกษา(บ่อดิน) เขต
การเดินรถที่ 3
4. ระยะเวลาในการส่งมอบ
กาหนดให้แล้วเสร็จภายใน 100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง แบ่งออกเป็น 2 งวด
5. วงเงินในการจัดจ้าง
ราคากลางของการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ จานวน
5,960,000.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
/6. กาหนด...

-46. กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ใช้เกณฑ์ราคา
7. ราคากลาง
ราคากลาง เป็นเงิน 5,960,000.00 บาท (ห้าล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
8. มาตรฐานฝีมือช่าง
เมื่อองค์การได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ดังกล่ าว ผู้ เสนอราคาจะต้ อ งมีและใช้ผู้ ผ่ านการทดสอบมาตรฐานฝี มื อช่างจากสถาบันพัฒ นาฝี มื อแรงงาน
แห่งชาติ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับการ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 5(ห้า) ของแต่ละสาขาช่างจานวนอย่างน้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
8.1 ช่างไฟฟ้า
8.2 ช่างก่อสร้าง
8.3 ช่างประปา
ผู้เสนอราคาต้องจัดส่งแผนงานก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รวมทั้งแต่งตั้งบุคลากรผู้รับผิดชอบการ
ก่อสร้าง โดยจะต้องจัดให้มีวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจากสภาวิศวกรในระดับไม่ต่า
กว่าสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ.2542 เป็นผู้ควบคุมงานนี้จนกว่างานจะแล้วเสร็จตามสัญญา
พร้อมส่งบัญชีแสดงจานวนรายชื่อหัวหน้างาน คนงาน และอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้องค์การพิจารณา
9. การจ่ายเงิน
9.1 การจ่ายเงินล่วงหน้า
องค์การจะจ่ายเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ชนะการประกวดราคาเป็นเงินจานวนร้อยละ 15 ของราคา
ค่าจ้างทั้งหมด ภายใน 15 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา โดยผู้ชนะการประกวดราคาจะต้องส่งมอบหลักประกั น
การรับเงินล่วงหน้าให้แก่องค์การ เพื่อใช้เป็นหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า โดยต้องยื่นหนังสือค้าประกันของ
ธนาคารในประเทศมาค้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าในขณะทาสัญญาเป็นจานวนเงินเท่ากับวงเงินที่รับล่วงหน้า
องค์การจะคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าโดยไม่มีดอกเบี้ยใด ๆ ทั้งสิ้น ให้แก่ผู้ชนะการ
ประกวดราคา เมื่อผู้ชนะการประกวดราคาได้ส่งมอบงานงวดแรกและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทาการตรวจรับ
งานจ้างดังกล่าวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และองค์การจะหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวออกจากค่าจ้างในงวดที่ 1
9.2 การจ่ายเงิน
องค์การจะชาระเงิน แบ่งเป็นงวดงานโดยจะจ่ายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ตรวจรับงานจ้างในแต่ละงวดงาน ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 40 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้างจะจ่าย
ให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
/ งานเตรียมการ ...

-5- งานเตรียมการ – ปรับพื้นที่-เทสต์ดินเดิม
100 %
- งานถมดินคลุกบดอัด
90 %
- งานเทพื้นลานพื้น คสล.
70 %
- งานท่อระบายน้า – ไฟฟ้า – ระบบดับเพลิง
70 %
- งานประตู – รั้ว – ป้อมยาม – ป้ายโครงการ
70 %
- งานเข็ม – งานโครงสร้าง
100 %
- งานหลังคา
70 %
- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง
70 %
- งานพื้นและตกแต่งผิว
80 %
- งานประตู – หน้าต่าง
70 %
- งานสุขภัณฑ์
70 %
- งานทาสี
70 %
- งานระบบประปา
70 %
- งานระบบไฟฟ้า
70 %
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 60 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทาสัญญาว่าจ้างจะจ่าย
ให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้าง ดังนี้
- งานถมหินคลุกบดอัน
10 %
- งานเทพื้นลานพื้น คสล.
30 %
- งานท่อระบายน้า – ไฟฟ้า – ระบบดับเพลิง
30 %
- งานประตู – รั้ว – ป้อมยาม – ป้ายโครงการ
30 %
- งานหลังคา
30 %
- งานผนังและตกแต่งผิวผนัง
30 %
- งานฝ้าเพดาน
100 %
- งานพื้นและตกแต่งผิว
20 %
- งานประตู – หน้าต่าง
30 %
- งานสุขภัณฑ์
30 %
- งานทาสี
30 %
- งานระบบประปา
30 %
- งานระบบไฟฟ้า
30 %
- งานทุกอย่างต้องแล้วเสร็จ 100 % จึงจะส่งมอบงานงวดที่สองได้
- ทาความสะอาด ปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย พร้อมส่งมอบงานต่อคณะ กรรมการ
ตรวจการจ้างมอบพื้นที่และผ่านการตรวจจากคณะกรรมการขององค์การให้แล้ว
เสร็จภายใน 30 วัน
หมายเหตุ - แบ่งงวดงานออกเป็น 2 งวดงาน กาหนดเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 100 วัน นับถัดจากวัน
ลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในสัญญา
และหากผู้รับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ได้ ผู้รับจ้างต้องชาระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น
/รายวัน...

-6รายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมด แต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ 100.- บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับถัด
จากวันที่ครบกาหนดแล้วเสร็จตามสัญญา
10. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างว่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงาน
จ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้วโดยผู้รับจ้างต้อง
รีบจัดการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
11. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้างของรัฐ
11.1 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทางาน (จป.) ที่ได้รับประกาศนีย บัตร
ประจาหน่วยงาน และต้องจัดทาเอกสารเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางานก่อสร้าง”เพื่อป้องกัน
และควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัยฯของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กาหนด
11.2 ผู้รับจ้างที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ตามข้อ 11.1 ต้องจัดทาแผนปฏิบัติ
งานความปลอดภัยในงานอย่างละเอียดและชัดเจนให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทางาน
ก่อสร้าง แล้วยื่นต่อองค์การหรือคณะกรรมการตรวจรับการจ้าง ก่อนการดาเนินการก่อสร้างภายใน 7 วัน นับแต่วัน
ทาสัญญาจ้าง
11.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานตามข้อ 11.2 อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติที่กาหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดาเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความปลอดภัย
ดังกล่าว ให้องค์การหรือคณะกรรมการฯ รับทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กาหนด
ไว้โดยเคร่งครัด
13. หลักประกันการเสนอราคา
หลักประกันการเสนอราคาในครั้งนี้เป็นเงิน 298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
14. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายวิโรจน์ แหวนทองคา โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2316 1680
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร หรื อ ทาง e-mail : sirivan@bmta.co.th มายั ง องค์ ก ารโดยต้ อ งเปิ ด เผยชื่ อ และที่ อ ยู่ ข องผู้ ใ ห้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
------------------------------------

