รางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมริมแมนาํ้ เจาพระยา
บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล
1. ความเปนมา
เนื่ องจากริมแมน้ํ าเจาพระยาบริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานี ดับเพลิงบวรมงคล ใช แ นว
กําแพงรั้วเปนแนวปองกันน้ําทวม กั้นน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไหลเขาทวมพื้นที่ดานใน และจากเหตุการณอุทก
ภัยป พ.ศ. 2554 ระดับน้ําในแมน้ํ าเจาพระยามีระดับสูงมาก และไหลเชียวแรงทําให กําแพงรั่วดังกลาว
พังทลายเสียหาย ซึ่งเปนสาเหตุหลักใหน้ําจากแมน้ําเจาพระยาไหลหลากเขาทวมพื้นที่เขตบางพลัดสรางความ
เสียหายตอทรัพยสินและความเดือดรอนใหประชาชนและหนวยงานตางๆ ที่อยูในพื้นที่ดั งกลาวเป นอยางมาก
ดังนั้นจึงมีความจําเปนเรงดวนที่จะตองกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมเพื่อแกไขปญหาอยางถาวรตอไป
2. วัตถุประสงค
กรุ งเทพมหานครมี ความประสงค จะทํ าการก อสร างและปรั บปรุ งแนวป องกั นน้ํ าท วมริ มแม น้ํ า
เจาพระยา บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
(1) เปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสดงั กลาว
(2) ไม เ ปนผู ท่ีถูกระบุ ชื่อไวในบัญชีรายชื่ อผู ท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่ อแล ว
หรือไมเปนผูทไ่ี ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
(๓) ไมเป น ผูมีผลประโยชน รวมกันกั บ ผูประสงค จ ะเสนอราคารายอื่ น ที่เ ขาเสนอราคาใหแก
กรุงเทพมหานครและ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
(๔) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมคี าํ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
(๕) ตองเปนผูท ่ีจดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทาง
ชั้น 1 และ 2 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการจดทะเบียนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร
พ.ศ.. 2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ตองไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิ โดยกรุงเทพมหานคร
หรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอืน่ ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และตองไม
เปนผูถ กู แจงเวียนชือ่ ผูท ง้ิ งานของทางราชการ หรือหามเขาเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
(6) ตองมีวิศวกรประจําและตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ประเภทไมตาํ่ กวาสามัญวิศวกร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เขารวมประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส และในกรณีที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได และไดเขาทําสัญญากับกรุงเทพมหานครแลว
จะตองสงสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จายของวิศวกรประจํา ตามประเภทงานดังกลาวทุก ๆ เดือนดวย
(7) ในกรณีทผ่ี ปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงือ่ นไขดังนี้
1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จด
ทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาทีเ่ ขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
/2) กรณีทก่ี จิ การ...
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-22) กรณีทก่ี จิ การรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่ เข าร วมค าทุ กราย จะต องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเ ขารวมคารายใดรายหนึ่ งเปนผู รับ ผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐาน
ดังกลาวมา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงานกอสราง
ของผูร ว มคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
(8) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติ ตามนัยขอ 15 แหงประกาศ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติฯ พ.ศ. 2554 ดังนี้
1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตองลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซตศนู ยขอ มูลจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ
3) คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแต การรับจายเงินแตละครัง้ ซึ่ง
มีมลู คาไมเกินสามหมืน่ บาทคูส ญ
ั ญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
4) เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจาย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
จั ดทํ าและแสดงบั ญชี รายการรั บ จ ายของโครงการที่ บุ คคลหรื อนิ ติ บุ คคลเป นคู สั ญญากับหน วยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2554 และทีแ่ กไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 โดยเครงครัด
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 สถานที่กอสราง
โครงการกอสรางรายนี้ใหทําการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา
บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล ตามตําแหนงที่กําหนด ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงผังบริเวณกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา
บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดบั เพลิงบวรมงคล
/4.2 ปริมาณงาน...
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-34.2 ปริมาณงานและรูปแบบรายละเอียด ใหเปนไปตามแบบและรายการที่กําหนดดังนี้
4.2.1 ปริมาณงาน
4.2.1.1 กอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมพรอมผนังกัน้ น้าํ ค.ส.ล.
ยาวประมาณ 400 เมตร
4.2.1.2 รื้อยายประตูระบายน้ําเดิมพรอมกอสรางประตูระบายน้ําใหม จํานวน 1 แหง
4.2.2 รูปแบบรายละเอียด
4.2.2.1 แบบผังบริเวณ ตามแบบเลขที่ GP-3-55-34 จํานวน 2 แผน
4.2.2.2 แบบเขื่อน ค.ส.ล. (ชนิดสมอยึดดานหลัง) ตามแบบเลขที่ RP-3-54-01
จํานวน 5 แผน
4.2.2.3 แบบประตูระบายน้ํา ตามแบบเลขที่ G-3-55-1.5x4.5 จํานวน 10 แผน
4.2.3 รายการกอสราง
4.2.3.1 รายการขอกําหนดเฉพาะงาน โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกัน
น้ําทวมริมแมน้ําเจาพระยา บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิง
บวรมงคล จํานวน 20 แผน
4.2.3.2 รายการมาตรฐานงานกอสรางสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ํา
พ.ศ. 2549 จํานวน 1 เลม
ในกรณีทร่ี ปู แบบ และรายการขอกําหนดเฉพาะงาน โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกัน
น้ําทวมริมแมนาํ้ เจาพระยา บริเวณโรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล มีสวนขัดแยงกัน ใหถือปฏิบัติ
ตามรายการขอกําหนดเฉพาะงาน โครงการกอสรางและปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมแมนาํ้ เจาพระยา บริเวณ
โรงเรียนทิวไผงามและสถานีดับเพลิงบวรมงคล ถาหากรูปแบบรายละเอียดและรายการมาตรฐานขัดแยงกัน ใหถอื
ปฏิ บั ติ ตามรูปแบบรายละเอียด หากมี ขอขั ดแยงนอกเหนื อจากที่ กล าวแจ งให ถือปฏิ บั ติ ตามคํ าวิ นิ จฉัยของ
หนวยงานผูออกแบบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ

360 วัน

6. ระยะเวลาสงมอบงาน
ผูรับจางจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรุงเทพมหานคร ใหเริม่ ดําเนินการ
7. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณ 34,600,000.- บาท (ราคากลาง 34,600,000.- บาท)
ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ
60,000 บาท จากราคากลางงานกอสราง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
60,000 บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว

/8. ติดตอสอบถาม...

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

-48. ติดตอสอบถามรายละเอียดโครงการไดที่
ชื่อผูติดตอ
:
นางสาวภัทรมน ประสิทธิ์วัฒนชัย
Email
:
mdsd_50@hotmail.com
โทรศัพท
:
0 2246 0315
โทรสาร
:
0 2246 0315
ที่อยูเจาของงาน / โครงการ กลุมงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 3 กองพัฒนาระบบหลัก
สํานักการระบายน้ํา เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400
หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ภายใน 3 วันทําการ โดยนับถัดจากวัน
ลงประกาศในเว็บไซต ตามรายละเอียดทีอ่ ยูข า งตน
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 สิ้นสุดการวิจารณวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555
(ลงชื่อ)............................................................ประธานกรรมการ
(นายวิษณุ เจริญ)
วิศวกรโยธาชํานาญการ กพล.สนน.
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ
(นายสุชาติ พัฒนสิทธิกร) นายชางโยธาชํานาญงาน กพล.สนน.
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ
(นางสาวภัทรมน ประสิทธิ์วัฒนชัย) วิศวกรโยธาชํานาญการ กพล.สนน.
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