รางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
งานปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมริมคลองบางกอกนอย บริเวณวัดศรีสดุ าราม (ครั้งที่ 2)
1. ความเปนมา
แนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย บริเวณวัดศรีสุดาราม กอสรางแลวเสร็จตั้งแตป 2545
ปจจุบันกระเบื้องทางเทาหลังแนวปองกันน้ําทวม เกิดการชํารุดทรุดตัว มีน้ํารั่วซึมในฤดูน้ําหลากเมื่อปที่ผานมา
ทําใหตองแกไขปญหาดวยมาตรการชั่วคราวโดยการเรียงกระสอบทรายประกอบกับระบบระบายน้ําภายในวัด
ยังมีไมเพียงพอ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเพือ่ ใหสามารถปองกันน้าํ ทวมได
2. วัตถุประสงค
กรุงเทพมหานครมีความประสงคจะทําการปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมริมคลองบางกอกนอย บริเวณ
วัดศรีสุดาราม
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 ะเสนอราคารายอื่น ที่เ ขาเสนอราคาใหแก
กรุงเทพมหานครและ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วัน
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม ในการประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสครัง้ นี้
(๔) ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผู
ประสงคจะเสนอราคาไดมคี าํ สั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
(๕) ตองเปนผูที่จดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสรางของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงาน
ทาง ชั้ น 1, 2 และ 3 ตามระเบี ยบกรุ งเทพมหานครว าด วยการจดทะเบี ยนผู รั บ จ า งเหมางานก อ สร า งของ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.. 2535 และแกไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ตองไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิ โดย
กรุ งเทพมหานครหรื อหน ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ อื่ น ๆ จนถึ งวั นออกประกาศประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส และต องไม เ ป น ผู ถู ก แจ ง เวี ย นชื่ อ ผู ท้ิ ง งานของทางราชการ หรื อห า มเข า เสนอราคากั บ
กรุงเทพมหานคร
(6) ตองมีวิศวกรประจําและตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขา
วิศวกรรมโยธา ประเภทไมต่ํากวาภาคีวิศวกร 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
ของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาทีย่ น่ื เสนอราคาได
(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
งานกอสรางรายนี้ใหทําการปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย บริเวณวัดศรีสุดาราม
ตามตําแหนงที่กําหนด ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงผังบริเวณงานปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย บริเวณวัดศรีสดุ าราม
/4.2 ปริมาณงาน...
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-34.2 ปริมาณงานและรูปแบบรายละเอียด ใหเปนไปตามแบบและรายการที่กําหนดดังนี้
4.2.1 ปริมาณงาน
4.2.1.1 ปรับปรุงพื้นทางเทาเดิม 1 แหง
4.2.1.2 กอสรางทอระบายน้าํ ขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.60 เมตรและขนาด
เสนผาศูนยกลาง 0.80 เมตร พรอมบอพักยาวประมาณ 205 เมตร
4.2.1.3 ปรับปรุงซอมแซมแนวปองกันน้ําทวม ยาวประมาณ 200 เมตร
4.2.1.4 กอสรางบอสูบน้าํ 3 แหง
4.2.2 รูปแบบรายละเอียด
4.2.2.1 แบบผังบริเวณ ตามแบบเลขที่ GP-3-55-22 จํานวน 4 แผน
4.2.2.2 แบบทอระบายน้ํา ขนาด Ø 0.60 ม. ตามแบบเลขที่ ท.60/29
จํานวน 1 แผน
4.2.2.3 แบบทอระบายน้ํา ขนาด Ø 0.80 ม. ตามแบบเลขที่ ท.80/29
จํานวน 1 แผน
4.2.2.4 แบบอาคารบังคับน้าํ ชนิดที่ 2 ตามแบบเลขที่ DR3-3-45-0.4-0.6
จํานวน 7 แผน
4.2.3 รายการกอสราง
4.2.3.1 รายการขอกําหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวปองกันน้ําทวมริมคลอง
บางกอกนอย บริเวณวัดศรีสุดาราม จํานวน 12 แผน
4.2.3.2 รายการมาตรฐานงานกอสรางสถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ํา
พ.ศ. 2549 จํานวน 1 เลม
ในกรณีที่รูปแบบ และรายการขอกําหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุงแนวปองกันน้าํ ทวมริมคลอง
บางกอกนอย บริเวณวัดศรีสุดาราม มีสวนขัดแยงกัน ใหถือปฏิบัติตามรายการขอกําหนดเฉพาะงาน งานปรับปรุง
แนวปองกันน้ําทวมริมคลองบางกอกนอย บริเวณวัดศรีสุดาราม ถาหากรูปแบบรายละเอียดและรายการมาตรฐาน
ขัดแยงกัน ใหถือปฏิบั ติตามรูปแบบรายละเอียด หากมีขอขัดแย งนอกเหนือจากที่กลาวแจงใหถื อปฏิบัติตาม
คําวินจิ ฉัยของหนวยงานผูออกแบบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ

180 วัน

6. ระยะเวลาสงมอบงาน
ผูรับจางจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรุงเทพมหานคร ใหเริม่ ดําเนินการ
7. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณ 8,500,000.- บาท (ราคากลาง 8,500,000.- บาท)
ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ
10,000 บาท จากราคากลางงานกอสราง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา
10,000 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
(นายปวินทสรรค กัลยาณพันธ) วิศวกรโยธาชํานาญการ กพล.สนน.
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ
(นางสาวภัทรมน ประสิทธิ์วัฒนชัย) วิศวกรโยธาชํานาญการ กพล.สนน.
(ลงชื่อ).............................................................กรรมการ
(นายชาญวุฒิ มะโนพิมพ)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กพล.สนน.
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