รายการ

จ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อส่งน้าและColumn pipe ที่บ่อสูบน้าใต้ทางด่วนพัฒนาการ ถนน
พัฒนาการ
วัตถุประสงค์ กองระบบท่อระบายน้า ส้านักการระบายน้า มีความประสงค์จะท้าการจ้างเหมาซ่อมเปลี่ยนท่อ
ส่งน้าและ Column pipe ที่บ่อสูบน้าใต้ทางด่วนพัฒนาการ ถนนพัฒนาการ
ปริมาณงาน 1. ซ่อมเปลี่ยน Column pipe ขนาด  1,200 มม.จ้านวน 1 ชุด
1.1 ท่อColumn pipe เหล็ก ขนาด  1,200 มม.หนา 15 มม.ยาว 5,100 มม. จ้านวน 1 ชุด
1.2 ฝาปิด Column Pipe พร้อมยึดหัวสายไฟเครื่องสูบน้า จ้านวน 1 ฝา
1.3 ท่อส่งน้าชนิดเหล็ก พร้อมหน้าแปลน ขนาด 1,000 มม.หนา 10 มม. ยาว 2,400 มม.
จ้านวน 2 ท่อน
1.4 ท่อส่งน้าชนิดเหล็ก พร้อมหน้าแปลน ขนาด 1,000 มม.หนา 10 มม. ยาว 1,200 มม.
จ้านวน 1 ท่อน
1.5 ท่อส่งน้าชนิดเหล็ก พร้อมหน้าแปลน ขนาด 1,000 มม.หนา 10 มม. ยาว 1,000 มม.
จ้านวน 1 ท่อน
1.6 ข้องอชนิดเหล็ก 90 องศา ขนาด 1,000 มม.หนา 10 มม.พร้อมหน้าแปลน 2 ด้าน
จ้านวน 3 ท่อน
1.7 ปะเก็นยางหนา 10 มม. ขนาด  48 นิว จ้านวน 2 แผ่น
1.8 ปะเก็นยางหนา 10 มม. ขนาด  40 นิว จ้านวน 9 แผ่น
1.9 สกรูมิลด้าเหล็กแข็งเกรด 8.8 ขนาด 20 มม.ยาว 90 มม.พร้อมตัวเมีย
แหวนอีแปะ และแหวนสปริง จ้านวน 300 ชุด
1.10 ฐานเหล็กวางคอลัมน์ ประกอบด้วย
1.10.1 เหล็ก H-BEAM ขนาด 200x200x8x12 mm. จ้านวน 4 เส้น
1.10.2 เหล็ก H-BEAM ขนาด 150x150x7x10 mm. จ้านวน 4 เส้น
1.10.3 เหล็ก H-BEAM ขนาด 100x100x6x8 mm. จ้านวน 4 เส้น
1.10.4 เหล็กกล่อง ขนาด 100x100 mm.หนา 3.2 mm. จ้านวน 8 เส้น
2. ซ่อมเปลี่ยน Column pipe ขนาด  700 มม.จ้านวน 1 ชุด
2.1 ท่อColumn pipeเหล็ก ขนาด 700 มม.หนา 10 มม.ยาว 5,200 มม. จ้านวน 1 ชุด
2.2 ฝาปิด Column Pipe พร้อมยึดหัวสายไฟเครื่องสูบน้า จ้านวน 1 ฝา
2.3 ท่อส่งน้าชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน ขนาด 500 มม.หนา10 มม.ยาว 2,400 มม. จ้านวน
2 ท่อน
2.4 ท่อส่งน้าชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน ขนาด 500 มม.หนา10 มม.ยาว 1,500 มม. จ้านวน
1 ท่อน
2.5 ท่อส่งน้าชนิดเหล็กพร้อมหน้าแปลน ขนาด 500 มม.หนา10 มม.ยาว 1,200 มม. จ้านวน
1 ท่อน
2.6 ข้องอชนิดเหล็ก 90 องศา ขนาด 500 มม. หนา10 มม. พร้อมหน้าแปลนจ้านวน 2 ท่อน
2.7 ข้องอชนิดเหล็ก 45 องศา ขนาด 500 มม.หนา 10 มม. พร้อมหน้าแปลน 1 ด้าน จ้านวน
1 ท่อน

-2-

2.8 ปะเก็นยางหนา 10 มม. ขนาด  28 นิว จ้านวน 3 แผ่น
2.9 ปะเก็นยางหนา 10 มม. ขนาด 20 นิว จ้านวน 10 แผ่น
2.10 สกรูมิลด้าเหล็กแข็งเกรด 8.8 ขนาด 20 มม.ยาว 90 มม.พร้อมตัวเมีย แหวนอีแปะ
และแหวนสปริง จ้านวน 288 ชุด
2.11 ฐานเหล็กวางคอลัมน์ ประกอบด้วย
2.11.1 เหล็ก H-BEAM ขนาด 150x150x7x10 mm. จ้านวน 5 เส้น
2.11.2 เหล็ก H-BEAM ขนาด 100x100x6x8 mm. จ้านวน 5 เส้น
2.11.3 เหล็กกล่อง ขนาด 100x100 mm. หนา 3.2 mm. จ้านวน 9 เส้น
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ข้อกำหนดเฉพำะงำน
1. ผู้เสนอรำคำต้องยื่นแบบและเอกสำรรำยละเอียดให้คณะกรรมกำรพิจำรณำคุณสมบัติด้ำนเทคนิคใน
วันที่ยื่นซองสอบรำคำ ดังต่อไปนี้
1.1 แบบแสดงรำยละเอียด ชุดท่อส่งน้ำชนิดเหล็กพร้อมหน้ำแปลน ท่อข้องอชนิดเหล็ก 90
องศำ พร้อมหน้ำแปลน ขนำด  1,200 มม. , ขนำด  1,000 มม. , ขนำด  700 มม. และขนำด  500
มม. ที่ทำกำรซ่อม/เปลี่ยน/ติดตั้ง ขนำด มิติ ให้เป็นไปตำมตัวอย่ำงเดิม (ให้ผู้รับจ้ำงไปดูได้ที่หน้ำงำน) และตำม
ปริมำณงำน
1.2 แบบแปลนกำรติดตั้งซ่อมเปลี่ยนชุดท่อส่งน้ำชนิดเหล็กพร้อมหน้ำแปลน ท่อข้องอชนิดเหล็ก
90 องศำ พร้อมหน้ำแปลน ขนำด  1,200 มม. , ขนำด  1,000 มม. , ขนำด  700 มม. และขนำด 
500 มม. และแสดงรำยละเอียดอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน พร้อมใช้งำนและมีวิศวกรวิชำชีพรับรองตำม พรบ.
วิศวกร พ.ศ. 2542 ลงนำมรับรองพร้อมสำเนำใบอนุญำตเป็นผู้ประกอบวิชำชีพวิศวกรรม
1.3 เอกสำรแสดงรำยละเอียดแผนงำนกำรซ่อม รื้อถอน เปลี่ยน และกำรติดตั้ง
1.4 ผู้รับจ้ำงจะต้องมีเอกสำรรับรองผลงำนว่ำผู้รับจ้ำงเคยมีผลงำนที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จตำม
สัญญำจ้ำงด้ำนกำรซ่อมเปลี่ยนระบบท่อของเครื่องสูบน้ำชนิดท่อโลหะที่มีขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงท่อไม่ต่ำกว่ำ
500 มม. จำกหน่วยงำนรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจที่เชื่อถือได้
1.5 ผู้รับจ้ำงต้องมีเอกสำรกำรสำรวจพื้นที่ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำน พร้อมให้เจ้ำหน้ำที่
ของหน่วยงำนลงนำมรับรองว่ำได้มีกำรสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมกำร ประกอบกำรยื่นซองสอบรำคำ
1.6 แบบแสดงรำยละเอียดแผนผัง (LAY OUT) ของสถำนที่จริง แสดงถึงตำแหน่ง ขนำดและ
เส้นทำงที่สำมำรถนำเครื่องทุ่นแรง รถยก หรือรถบรรทุก เข้ำ-ออก และลำเลียงวัสดุ อุปกรณ์เข้ำไปยังพื้นที่ทำกำร
ซ่อม/ติดตั้ง
1.7 แผนงำนดำเนินกำรซ่อมโดยแสดงถึงวิธีกำรซ่อมปิดกั้นน้ำ รื้อถอน ประกอบ และติดตั้งที่
จะไม่ทำให้กระทบต่อกำรควบคุมระดับน้ำภำยในสถำนีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำตำมแผนปฏิบัติกำร
1.8 หนังสือรับรองจำกผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ำยเหล็กกล้ำ (SS400) ว่ำสถำนจัดหำและส่ง
มอบวัสดุได้เพียงพอและทันในระยะเวลำกำรซ่อมครั้งนี้
1.9 อื่น ๆ ที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์
2. ให้ผู้รับจ้ำงตรวจสอบ ส่วนประกอบ, โครงสร้ำงและอุปกรณ์ ของชุดท่อส่งน้ำชนิดเหล็กพร้อมหน้ำแปลน
ท่อข้องอ ชนิดเหล็ก 90 องศำ พร้อมหน้ำแปลน ขนำด  1,200 มม. , ขนำด  1,000 มม. , ขนำด  700
มม. และขนำด  500 มม. ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ผู้ควบคุมงำน พร้อมแสดงรำยกำรชำรุดที่ ทำกำรเปลี่ยนจำก
สถำนที ่จ ริง ซึ ่ง รับ รองโดยวิศ วกรที ่ มี ใ บอนุ ญ ำตใบประกอบวิ ช ำชี พ และเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ผู้ ค วบคุ ม งำนของ
กรุงเทพมหำนคร
3. ผู้รับจ้ำงจะต้องทำรำยกำรแผนกำรดำเนินงำน โดยจะต้องมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ จำนวน 2 ชุด
3.1 แผนงำนแต่ละส่วน (สำรวจ, กำรรื้อถอน, ประกอบชิ้นงำน, ทดสอบและกำรติด ตั้ง )
พร้อมระยะเวลำดำเนินกำรแต่ละชิ้น
3.2 แผนงำนแต่ละส่วนพร้อมรูปถ่ำย
3.3 อื่น ๆ ที่เห็นว่ำเป็นประโยชน์
4. ในกำรซ่อมเปลี่ยนไม่อนุญำตให้ใช้เครื่องสูบน้ำประจำบ่อสูบทำงำน ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดหำเครื่องสูบ
น้ำชั่วครำว ทำกำรติดตั้งเพื่อกำรสูบน้ำ และสำมำรถใช้งำนได้เพียงพอต่อกำรป้องกันน้ำท่วม
5. ก่อนกำรเปิดที่ปิดกั้นน้ำทุกครั้ง ผู้รับจ้ำงมีหน้ำที่แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำนตรวจสอบว่ำ ในบ่อสูบ
น้ำมีสภำพปกติและไม่มีขยะหรือเศษวัสดุตกค้ำงภำยในบ่อสูบโดยให้มีเจ้ำหน้ำที่ลงนำมในแผนงำนกำรทำงำน
ของ ผู้รับจ้ำงทุกครั้ง
6. วิธีกำรเชื่อม และผลงำนเชื่อมต้องมีมำตรฐำนและมีคุณภำพงำนที่ดี
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7. กำรขันสลัก Bolt และ Nut เพื่อจับยึดชิ้นส่วนต่ำง ๆ ต้องมีขนำดพอดีกันกับรู (Holes) และต้องมี
กำรป้องกันกำรคลำยตัวของ Nut ในกำรใช้งำนจริงทุกตัว
8. ชิ้นส่วนที่เป็นโครงสร้ำงทุกจุดจะต้องทำควำมสะอำด ผิวของส่วนที่จะทำสีดังกล่ำวจะต้องปรำศจำก
ครำบไขมัน สนิม และรอยสะเก็ดไฟเชื่อมก่อนดำเนินกำรทำสี
9. ในกำรทำสี พ่นสีที่ส่วนประกอบของโลหะ จะต้องทำสีหรือพ่นด้วย Epoxy Primer 1 ชั้น เมื่อสี
แห้งทำหรือพ่นด้วย Marine Epoxy 2 ชั้น Shade ของสีจะกำหนดขณะซ่อมเปลี่ยน
10. ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือสำหรับกำรแก้ไขปัญหำเมื่อมีปัญหำกำรทำงำนหรือซ่อมบำรุง
ประจำวัน
11. กรณีชิ้นส่วนที่ผู้ว่ำจ้ำงไม่แน่ใจว่ำวัสดุชิ้นงำนนั้นเป็นไปตำมข้อกำหนดหรือไม่ ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธินำ
ชิ้นงำนนั้นไปตรวจสอบยั งสถำบั นที่เชื่อถือได้และผ่ำนกำรรับรอง โดยผู้รับจ้ำงจะต้องเป็นผู้ ออกค่ำใช้จ่ ำย
ทั้งหมด
12. รำยละเอียดต่ำง ๆ ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในรำยกำรฉบับนี้ วิศวกรผู้ออกแบบหรือเจ้ำหน้ำที่ควบคุมงำน
จะกำหนดให้ในระหว่ำงทำกำรซ่อมหรือปรับปรุง
13. วัสดุและอุปกรณ์ต่ำง ๆ ที่รื้อถอนส่วนที่ชำรุดให้ผู้รับจ้ำงส่งคืนหน่วยงำนทั้งหมด
14. โครงสร้ำงและส่วนประกอบของชุดท่อส่งน้ำชนิดเหล็กพร้อมหน้ำแปลน ท่อข้องอชนิดเหล็ก 90
องศำ พร้อมหน้ำแปลน ขนำด  1,200 มม. , ขนำด  1,000 มม. , ขนำด  700 มม. และขนำด  500
มม. หำกมีส่วนอื่นที่ชำรุดไม่สำมรถ ให้เครื่องทำงำนได้ นอกเหนือจำกรำยกำรให้ผู้รับจ้ำงเป็นผู้ดำเนินกำรเปลี่ยน
หำกมีค่ำใช้จ่ำยเพิ่มขึ้นผู้รับจ้ำงจะต้องไม่คิดค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นและไม่ถือเป็นกำรเปลี่ยนแปลงสัญญำ
15. ก่อนกำรส่งมอบผู้รับจ้ำงจะต้องทำกำรทดสอบชุดท่อส่งน้ำชนิดเหล็กพร้อมหน้ำแปลน ท่อข้องอ
ชนิดเหล็ก 90 องศำ พร้อมหน้ำแปลน ขนำด  1,200 มม. , ขนำด  1,000 มม. , ขนำด  700 มม. และ
ขนำด  500 มม. ให้สำมำรถใช้งำนได้มีประสิทธิภำพและต้องรับผิดชอบต่อควำมชำรุดบกพร่องที่เกิดจำกกำรใช้
งำนปกติ เป็นเวลำ 1 ปี หำกผู้รับจ้ำงบิดพลิ้วไม่กระทำกำรดังกล่ำวภำยใน 7 วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือไม่ทำกำรแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภำยในเวลำที่กำหนดผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะทำกำรนั้นเอง
หรือจ้ำงผู้อื่นให้ทำกำรนั้น โดยผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย
16. กำรซ่อมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ชุดท่อดูด ชุดท่อส่งน้ำชนิดเหล็กพร้อมหน้ำแปลน ท่อข้องอชนิดเหล็ก
90 องศำ พร้อมหน้ำแปลน ขนำด  1,200 มม. , ขนำด  1,000 มม. , ขนำด  700 มม. และขนำด 
500 มม. ทั้งหมดจะต้องไม่ทำให้รูปแบบและโครงสร้ำงเดิมเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม
17. หำกกำรซ่อมทำให้ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง เกิดกำรชำรุดเสียหำย ผู้รับจ้ำงจะต้องดำเนินกำรซ่อมแซม
แก้ไขให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย และสำมำรถใช้งำนได้ดังเดิม โดยค่ำใช้จ่ำยที่เพิ่มขึ้นผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบเอง
ทั้งสิ้น
18. กำหนดแล้วเสร็จภำยใน 60 วัน นับจำกวันลงนำมในสัญญำ
ผู้กำหนดรำยกำร

................................................
(นำยสุชำติ งำมพิศ)

ผู้กำหนดรำยกำร

................................................
(นำยเพิ่มพล ศรีนวล)

หัวหน้ำกลุ่มงำนวิศวกรรมท่อ

................................................
(นำยเจษฎำ จันทรประภำ)

