ร่างขอบเขตของงาน (TOR)
จัดซื้อวัสดุสาหรับใช้ในการผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้าและซ่อมแซมระบบท่อระบายน้า
จานวน ๑๕ รายการ
๑. ความเป็นมา
กองระบบท่อระบายน้้า ส้านักการระบายน้้า มีหน้าที่รับผิดชอบในการซ่อมแซมท่อระบายน้้า
และบ่อพักในถนนสายหลัก หากเกิดความช้ารุดเสียหาย กองระบบท่อระบายน้้าจะเข้าด้าเนินการแก้ไขเพื่อให้อยู่
ในสภาพที่ใช้งานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องมีวัสดุไว้ส้าหรับซ่อมแซม
ท่อระบายน้้าและบ่อพัก
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาวัสดุส้าหรับใช้ในการผลิตฝาบ่อพักท่อระบายน้้าและซ่อมแซมระบบท่อระบายน้้า
จ้านวน 1๕ รายการ ในการแก้ไขปัญหาบ่อพักและท่อระบายน้้าที่ช้ารุดเสียหาย
3.คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่กรุงเทพมหานคร
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5. เป็นผู้มีคุณสมบัติ ตามข้อ 15 แห่งประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม ดังนี้
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
(2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(3) คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
(4) เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่าย
และปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการ
จัดท้า และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยเคร่งครัด

…………….….……………………

……………………………………

………………….….…………….

(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

(นายสุชาติ งามพิศ)

(นายชินทัศ สีรังกา)

-24. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ปริมาณงานและรูปแบบรายละเอียด ให้เป็นไปตามรายการที่ก้าหนดดังนี้
ลาดับที่

รายการ

จานวน

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4
4.1.5
4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9

เหล็กแบน ขนาด 50 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
1,000 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 6 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
500 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
600 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 75 x 12 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
700 เส้น
เหล็กแบน ขนาด 100 x 12 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 55-2516)
800 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
300 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 75 x 75 x 9 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
700 เส้น
เหล็กฉาก ขนาด 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6.00 เมตร (มอก. 1227-2539)
300 เส้น
เหล็กท่อแป๊บด้า ขนาด  2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร
250 เส้น
(มอก. 104-2533)
4.1.10 เหล็กเส้นกลม ขนาด  6 มม. ยาว 10.00 เมตร (มอก. 20-2527)
2,000 เส้น
4.1.11 เหล็กเส้นกลม ขนาด  9 มม. ยาว 10.00 เมตร (มอก. 20-2527)
2,000 เส้น
4.1.12 เหล็กเส้นข้ออ้อย ขนาด  12 มม. ยาว 10 เมตร (มอก. 24-2536)
500 เส้น
4.1.13 เหล็กแผ่นเรียบ ขนาด 4 x 8 ฟุต หนา 4 มม. (ไม่มี มอก.)
40 แผ่น
4.1.14 ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18 (มอก. 138-2535)
600 กก.
4.1.15 เหล็กแผ่นลายตีนเป็ดขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต หนา 3 มม.
20 แผ่น
(มอก.JIS G 3101 SS 400)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
- ระยะเวลาการจัดซื้อเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 30 วัน
6. ระยะเวลาส่งมอบของ
- ส่งมอบของงวดเดียวภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- สถานที่ส่งมอบ หน่วยงานผู้จัดซื้อเป็นผู้ก้าหนด
7. วงเงินในการจัดหา
- วงเงินงบประมาณ 4,896,000.-บาท (สี่ล้านแปดแสนเก้าหมื่น หกพันบาทถ้วน) เป็นราคาที่รวม
ภาษีทุกชนิดค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมดแล้ว ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้น
ต่า้ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 9,000.-บาท จากราคาสูงสุดของการประมูลฯ และการเสนอราคาครั้ง
ถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 9,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
…………….….……………………

……………………………………

………………….….…………….

(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

(นายสุชาติ งามพิศ)

(นายชินทัศ สีรังกา)

-38. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- กองระบบท่อระบายน้้า ส้านักการระบายน้้า
9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ
: กองระบบท่อระบายน้้า ส้านักการระบายน้้า
Email
: sewerbma@hotmail.com
โทรศัพท์
: 0 - 2246 - 0272
โทรสาร
: 0 - 2246 - 0272
ที่อยู่เจ้าของงาน : กลุ่มงานวิศวกรรมท่อ กองระบบท่อระบายน้้า ส้านักการระบายน้้า
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กทม. 10400
หากท่ า นต้ อ งการเสนอแนะ วิ จ ารณ์ หรื อ มี ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ งานดั ง กล่ า ว โปรดให้ ค วามเห็ น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวภายใน 3 วันท้าการ โดยนับถัดจากวันลง
ประกาศในเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น
ประกาศ ณ วันที่ .................................... สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่ …................................…

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการฯ
(นายเพิ่มพล ศรีนวล)
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายสุชาติ งามพิศ)
ลงชื่อ................................................กรรมการ
(นายชินทัศ สีรังกา)

…………….….……………………

……………………………………

………………….….…………….

(นายเพิ่มพล ศรีนวล)

(นายสุชาติ งามพิศ)

(นายชินทัศ สีรังกา)

