รางขอบเขตของงาน (Terms of Referencence : TOR)
งานกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล. พรอมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนง
บริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขมุ วิท 50
.................................................................................
1. ความเปนมา
ปจจุบันคลองพระโขนงชวงตั้งแตสถานีสูบน้ําพระโขนงจนถึงแมน้ําเจาพระยาจะตองรองรับอัตรา
การระบายน้ําจากสถานีสูบน้ําพระโขนงเดิมและสถานีสูบน้ําอุโมงคพระโขนงในปริมาณสูง ทําใหเกิดการกัดเซาะตลิ่ง
และทองคลองลึกมากจนเปนเหตุใหเขื่อนเดิมบริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50 ที่กอสรางมาเปนระยะเวลานาน
ไมสามารถรองรับการปองกันตลิ่งได จนเกิดการเคลื่อนตัวและชํารุดเสียหายสงผลใหน้ําจากคลองพระโขนงเขา
ท วมพื้ นที่ ซอยเริ่มเจริ ญ และซอยสุ ขุมวิท 50 ประชาชนที่ พั กอาศัยบริเวณดั งกล าว ไดรั บความเดื อดรอน
ทรัพ ย สิน เสี ย หาย ปจ จุ บัน สํา นั กการระบายน้ํ า ต องใช กระสอบทรายเป นแนวปองกันชั่ วคราว จึงมี ความ
จําเปนตองกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล. พรอมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมเพื่อปองกันความเสียหาย
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตตอไป
2. วัตถุประสงค
กรุงเทพมหานครมีความประสงคจะทําการกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล. พรอมเสริม
ความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนง บริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50
3. คุณสมบัติผปู ระสงคจะเสนอราคา
(1) ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(2) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ
(๓) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น
และ/หรือ ตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.8
(๔) ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น
ศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
(5) ผู ประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิ ติ บุคคล และมี ผลงานกอสรางประเภทเดี ยวกันกับงานที่
ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส โดยเปนผลงานกอสรางเขื่อน ค.ส.ล. ปองกันน้ําทวมแนวริมแมน้ํา หรือ
คลองขนาดใหญ โดยรู ป แบบของเขื่อนมี ความลึ กหน า เขื่อนวั ด จากระดั บ คานทั บ หลั งหลั งเขื่อ นถึง ระดั บ
ออกแบบ ไมนอยกวา 3 เมตร และมีงานทิ้งหินปองกันการกัดเซาะหนาเขื่อน และเปนผลงานที่แลวเสร็จใน
สัญญาเดียว ในวงเงินไมนอยกวา 20 ลานบาท หากเปนผลงานที่อยูระหวางการกอสรางจะตองเปนผลงานที่ตรวจ
รับงานแลว ในวงเงินไมนอยกวา 20 ลานบาท และมีหนังสือรับรองผลงานกอสรางจากหนวยงานผูวาจางและ
เปนผลงาน ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับกรุงเทพมหานคร สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่กรุงเทพมหานครเชื่อถือ
/(6) ผูประสงค...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี)่
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(6) ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเปนผูรับจางเหมาที่จดทะเบียนเปนผูรับจางเหมางานกอสราง
ของกรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทางชั้น 1 หรือ ชั้น 2 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครวาดวยการจด
ทะเบียนผูรับจางเหมากอสรางของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539
ทั้งนี้ตองไมเปนผูถูกจํากัดสิทธิโดยกรุงเทพมหานครหรือหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออก
ประกาศประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานของทางราชการหรือ
หามเขาเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
(7) ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีวิศวกรประจําและตองเปนผูไดรับอนุญาตใหประกอบอาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทไมต่ํากวาสามัญวิศวกร ทําหนาที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เขา
รวมประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส และในกรณีที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได และไดเขาทําสัญญา
กับกรุงเทพมหานครแลว จะตองสงสําเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จายของวิศวกรประจํา ตามประเภทงาน
ดังกลาวทุก ๆ เดือนดวย
(8) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับ
รายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(9) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(10) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแต การจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
สามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
(11) เมื่อเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐแลว คูสัญญาตองจัดทําบัญชีแสดงรายรับรายจายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทํา
และแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
และที่แกไขเพิ่มเติม โดยเครงครัด
(12) ในกรณีที่ผปู ระสงคจะเสนอราคาเปนกิจการรวมคา ตองเปนไปตามเงื่อนไขดังนี้
1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูที่เขา
รวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสได
2) กรณี ที่ กิ จการร วมค าไม ได จดทะเบี ย นเป นนิ ติ บุ คคลใหม โดยหลั กการนิ ติ บุ คคล
แต ละนิ ติบุคคลที่เขารวมคาทุ กราย จะตองมีคุณสมบั ติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว ในเอกสารประมูลจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษร
กําหนดให ผูเขา รวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการและแสดง
หลักฐานดังกลาวมา พรอมซองประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชงานผลงาน
กอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียว เปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
/(13) ระบบ ...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)
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-3(13) ระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางานกอสราง
13.1 งานกอสรางโครงการนี้ ไดกําหนดมาตรฐานการปองกันและควบคุมอุบัติเหตุในงาน
กอสรางของรัฐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2543 แจงโดยหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ที่ นร 0205/ว 84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 กําหนดใหผูเสนอราคาจะตองดําเนินการดังตอไปนี้
13.2 ผูเสนอราคาตองเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปองกันอุบัติเหตุที่
อาจจะเกิดขึ้นใหเพียงพอและเหมาะสมตามมาตรฐานความปลอดภัยฯ ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อดําเนินการตามสัญญาวาจาง
13.3 ผูเสนอราคาตองเตรียมจัดทําเอกสารรายละเอียดเปนภาษาไทยเกี่ยวกับ “ระบบ
การจัดการความปลอดภั ยในการทํางานกอสร าง” เพื่อปองกั นและควบคุมอุบั ติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐาน
ความปลอดภั ย ของกระทรวงแรงงานและสวั สดิ การสั งคม รวมถึงกฎหมายอื่ น ๆ ที่ เกี่ยวข อง ยื่ นพร อมกั บ
ซองเอกสารประมูลฯ 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
12) การปฐมพยาบาล
13) การวางแผนฉุกเฉิน
14) การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของ
13.4 เมื่อผูเสนอราคาไดรับการคัดเลือกใหเปนผูรับจางงานกอสรางโครงการนี้ จะตองจัดทํา
แผนปฏิ บัติ งานความปลอดภัยในการทํ างานอย างละเอีย ดและชั ดเจน แลว ยื่ นต อผูว าจ า งกอนดํ าเนิ นการ
กอสรางภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาจาง และจะตองรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่องและชัดเจนอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง
/4. แบบรูป...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี)่

-44. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 สถานที่กอสราง
งานกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล. พรอมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนง
บริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50 ตามตําแหนงที่กําหนด ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 แสดงผังบริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50
4.2 ปริมาณงานและรูปแบบรายละเอียด ใหเปนไปตามแบบและรายการที่กําหนดดังนี้
4.2.1 ปริมาณงาน
4.2.1.1 กอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล. ความยาวประมาณ 70 เมตร
4.2.1.2 งานเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิม ความยาวประมาณ 40 เมตร
4.2.2 รูปแบบรายละเอียด
4.2.2.1 แบบกอสราง เลขที่ 1-5906 จํานวน 8 แผน
4.2.2.2 แบบเลขที่ PRW - 5901 จํานวน 3 แผน

/4.2.3 รายการ...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี)่
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4.2.3.1 รายการขอกําหนดเฉพาะงาน งานกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล.
พรอมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนง บริเวณซอยเริ่มเจริญ
สุขุมวิท 50 จํานวน 9 แผน
4.2.3.2 รายการมาตรฐานงานกอสรางระบบปองกันน้ําทวมและระบบระบายน้าํ
พ.ศ. 2557 จํานวน 1 เลม
ในกรณีที่รูปแบบ และรายการกอสรางเฉพาะงานงานกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล.
พรอมเสริมความแข็งแรงเขื่อนเดิมริมคลองพระโขนง บริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50 มีสวนขัดแยงกัน
ใหถือปฏิบัติตามรายการกอสรางเฉพาะงาน งานกอสรางเขื่อนชนิดกําแพงกันดิน ค.ส.ล. พรอมเสริมความแข็งแรง
เขื่อนเดิมริมคลองพระโขนง บริเวณซอยเริ่มเจริญ สุขุมวิท 50 ในกรณีที่รูปแบบขัดแยงกับรายการมาตรฐาน
ใหถือปฏิบัติตามรูปแบบ หากมีขอขัดแยงนอกเหนือจากที่กลาวแจงใหถือปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของหนวยงาน
ผูออกแบบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ

180 วัน

6. ระยะเวลาสงมอบงาน
ผูรับจางจะตองทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนด 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือ
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรุงเทพมหานคร ใหเริ่มดําเนินการ
7. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณ 49,000,000.- บาท (ราคากลาง 46,800,000.- บาท)
ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 90,000 บาท
จากราคากลางงานกอสราง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ตองเสนอลดราคาครั้งละไมน อยกวา 90,000 บาท
จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
8. ติดตอสอบถามรายละเอียดโครงการไดที่
ชื่อผูติดตอ

:

นางสาวชุติมา เจิงตี่

Email

:

mdsdd2237@gmail.com

โทรศัพท

:

0 2246 0314

โทรสาร

:

0 2246 0314

ที่อยูเจา ของงาน/โครงการ กลุมงานพัฒนาระบบระบายน้ํา 1 กองพัฒนาระบบหลัก
สํานักการระบายน้าํ เลขที่ 123 ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400
/หากทาน...
(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี)่
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หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปน
ลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ภายใน 3 วันทําการ โดยนับถัดจากวัน
ลงประกาศในเว็บไซต ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 สิ้นสุดการวิจารณวันที่ 26 เมษายน 2560

(ลงชื่อ) ............................................................. ประธานกรรมการ
(นายวิษณุ เจริญ)
วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ กพล.สนน.
(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการ
(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)
นายชางโยธาชํานาญงาน

กพล.สนน.

(ลงชื่อ) ............................................................. กรรมการ
(นางสาวชุติมา เจิงตี)่
วิศวกรโยธาปฏิบัตกิ าร

กพล.สนน.

(นายวิษณุ เจริญ)

(นายธีรพงศ ศรีภิรมย)

(นางสาวชุติมา เจิงตี)่

