รางขอบเขตของงาน (TOR)
โครงการกอสรางระบบระบายน้ําเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมถนนนราธิวาสราชนครินทร 17 และถนนสวนพลู
......................................................................................................................................
1. ความเปนมา
บริเวณถนนสวนพลูเปนถนนที่กอสรางมานานและเปนชุมชนที่หนาแนนมากทอระบายน้ําเดิมมี
ขนาดเล็กระบายน้ําไดชาเมื่อเวลาฝนตกหนักทําใหเกิดน้ําทวมขังเปนประจํา
แนวทางการแกไขปญหา เห็นควรปรับปรุงทอระบายน้ําใหใหญขึ้นและเพิ่มกําลังบอสูบน้ําเพื่อ
ระบายน้ําไดเร็วยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค
เพื่อ แกไ ขปญ หาน้ํ า ทว มขัง ในถนนนราธิว าสราชนคริน ทร 17 และถนนสวนพลูโ ดยการ
ปรับปรุงทอระบายน้ําและบอสูบน้ําเพื่อเรงระบายน้ําลงคลองชองนนทรีย
3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น และ/
หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอม ขึ้น
ศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมคี ําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5. ผู เ สนอราคาต องเป น ผู ที่จ ดทะเบี ย นเป น ผู รั บ จ า งเหมางานกอสร างของกรุ ง เทพมหานคร
ในประเภทงานทาง ชั้น 1 หรือชั้น 2 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการจดทะเบียนผูรับจางเหมางาน
กอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 ทั้งนี้ตองไมเปนผูถูก
จํากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่นๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ หรือหามเขาเสนอราคากับ
กรุงเทพมหานคร
6. ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรประจํา และตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม
สาขาวิศวกรรมโยธาประเภทไมต่ํากวาภาคีวิศวกรและทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เขารวมประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และในกรณีที่ประมูลงานจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได และไดเขาทําสัญญากับ
กรุ งเทพมหานครแล ว จะต องส งสํ าเนาหลั กฐานการหั กภาษีเ งิน เดื อน ณ ที่จ ายของวิ ศวกรประจํ าตาม
ประเภทงานดังกลาวทุก ๆ เดือน
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสาม
หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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10. เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและ
แสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเครงครัด
11. ในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่จดทะเบียน
เป น นิ ติ บุ ค คลใหม จะต องมี คุ ณ สมบั ติ ครบถ ว นตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ในเอกสารประมู ล จ างด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคล
ที่ เข าร วมค าทุ กราย จะต องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในเอกสารประมู ลจ างด วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดให
ผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกลาว
มา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงานกอสรางของผูรวมคา
หลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
12. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
(1) งานกอสรางโครงการนี้ ไดกําหนดมาตรฐานการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานกอสรางของ
รั ฐ ตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่อวั นที่ 20 มิถุนายน 2543 แจ งโดยหนั งสื อสํ านั กเลขาธิ การคณะรั ฐมนตรี ที่ นร
0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
(2) ผูเสนอราคาตองเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะ
เกิดขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และ
กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามสัญญาวาจาง
(3) ผูเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการ
ความปลอดภัยในการทํางานกอสราง” เพื่อปองกันและควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐาน ความปลอดภัย
ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม รวมถึงกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ ยื่นพรอมกับซองเอกสารประมูลฯ
โดยมีขอกําหนดที่สําคัญ ๆ ประกอบดวย
1) กําหนดนโยบายความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํางาน
2) การจัดองคกรความปลอดภัยฯในงานกอสราง และหนาที่ความรับผิดชอบ
3) กฎหมายและขอกําหนดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
4) การฝกอบรมความปลอดภัยในการทํางาน
5) การกําหนดมาตรการปองกันและควบคุมอันตราย
6) การตรวจความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
7) กําหนดกฎความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
8) การควบคุม ดูแลความปลอดภัยฯ ของผูรับเหมาชวง
9) การตรวจสอบและติดตามผลความปลอดภัยในการทํางาน
10) การรายงานอุบัติเหตุ และการสอบสวน วิเคราะหอุบัติเหตุ
11) การรณรงคสงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารทีเ่ กี่ยวของ
(4) เมื่ อผู เสนอราคาได รั บการคัดเลื อกให เป นผู รั บจ างงานกอสร างโครงการนี้ จะต องจั ดทํ า
แผนปฏิบั ติ งานความปลอดภั ย ในการทํางานอย างละเอียดและชั ด เจน แลว ยื่ น ต อผู ว าจางกอนดํ าเนิ น การ
กอสรางภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาจาง และจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่องและชัดเจนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 สถานที่กอสราง
สถานที่กอสรางโครงการนี้กําหนดใหทําการกอสรางทอระบายน้ําขนาด  1.20 ม.และปรับปรุง
บอสูบน้ําเดิม พื้นที่เขตสาทร ตามแนวและตําแหนงที่กําหนด ดังแสดงในแผนผังสังเขปขางลางนี้

4.2 ปริมาณงานและรูปแบบรายละเอียด ใหเปนไปตามแบบและรายการที่กําหนดดังนี้
4.2.1. กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 1.20 ม.พรอมบอพัก ตามแบบ ทน.120/41,
บพ.03/41 และท.02/41 ยาวประมาณ 300 ม.
4.2.2. กอสรางทอลอดเหล็กเหนียว ขนาด Ø 1,200 มม. หนา 19.1 มม. (ดวยวิธีดันทอ) ยาวประมาณ 70 ม.
4.2.3. กอสรางทอระบายน้ํา ค.ส.ล. ขนาด Ø 0.80ม. พรอมบอพัก จํานวน 1 แหง
4.2.4. กอสรางบอดันทอ จํานวน 1 บอ
4.2.5. กอสรางบอรับ จํานวน 1 บอ
4.2.6. ปรับปรุงบอสูบน้ําเดิม 1 แหง
4.2.7. ปรับปรุงขอบบอพักพรอมฝา จํานวน 92 แหง
4.2.8. ซอมถนน ค.ส.ล. หนา 0.25 ม. ตามแบบ มท.-03 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
……………………………………………
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)

…………………………………………….
(นายสุชาติ งามพิศ)

………………………………………..
(นายธีรศานต พองพรหม)
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4.2.9. เสริมผิวจราจร หนาเฉลี่ย 0.06 ม. ตามแบบ มท.-04 เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
4.2.10. ซอมคันหิน ตามแบบ มท.-05 ยาวประมาณ 300 ม.
4.2.11. ซอมทางเทาตามสภาพเดิม เนื้อที่ประมาณ 100 ตร.ม.
4.2.12. จัดหาเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาด 1.00 ลบ.ม./วินาที จํานวน 2 เครื่อง
4.2.13. จัดหาเครื่องสูบน้ําไฟฟา ขนาด 2.00 ลบ.ม./วินาที จํานวน 1 เครื่อง
4.2.14.ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 500 KVA จํานวน 1 ชุด
4.2.15. จัดหาที่พักเจาหนาที่ ขนาด 2.30 x 3.50 ม. จํานวน 1 หลัง
ในกรณีที่รูปแบบและรายการกอสรางเฉพาะงานมีสวนขัดแยงกัน ใหถือปฏิบัติตามรายการกอสราง
เฉพาะงาน ถารูปแบบและรายการมาตรฐานขัดแยงกัน ใหถือปฏิบัติตามรูปแบบ หากมีขอขัดแยงนอกเหนือจาก
ที่กลาวแลวใหถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของหนวยงานผูออกแบบ
5. ระยะเวลาทํางานกอสราง
ระยะเวลากอสรางเปนระยะเวลาทั้งสิ้น 300 วัน
6. ระยะเวลาสงมอบงานเพื่อเบิกเงินคาจาง
ผูรับจางจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากกรุงเทพมหานครใหเริ่มทํางาน
7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามสัญญางานจางเหมานี้เทากับรอยละ 0.50 ของวงเงินคากอสรางตามสัญญาตอวัน
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหา (งบประมาณ 40,000,000.-บาท ราคากลาง 39,860,000.- บาท) ในการ
เสนอราคา ผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 70,000.- บาท จาก
ราคากลางงานกอสรางและการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมนอยกวา 70,000.- บาท
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
9. ติดตอสอบถามรายละเอียดงานกอสรางไดที่
ชื่อผูติดตอ
: กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
Email
: Sripp_ye@Bangkok.go.th
โทรศัพท
: 0 - 2247 - 9322
โทรสาร
: 0 - 2246 - 0272
ที่อยูเจาของงาน : กลุมงานวิศวกรรมทอ กองระบบทอระบายน้ํา สํานักการระบายน้ํา
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400
หากท า นต อ งการเสนอแนะ วิ จ ารณ หรื อ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ งานดั ง กล า ว โปรดให ค วามเห็ น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัวภายใน 3 วันทําการ โดยนับถัดจากวันลง
ประกาศในเว็บไซตตามรายละเอียดที่อยูขางตน
ประกาศ ณ วันที่ ..................................... สิ้นสุดการวิจารณวันที่ ………………………………………
ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการฯ
(นายศุภณัฎฐ สงวนนวลรักษ)
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายสุชาติ งามพิศ)
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายธีรศานต พองพรหม)

