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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงท่อเชื่อม และดูดตะกอนบึงพระราม 9
1. ความเป็นมา
ส้านักการระบายน้้า มีความประสงค์จะด้าเนินการปรับปรุง ท่อเชื่อม และดูดตะกอนบึงพระราม 9
เนื่องจากท่อเชื่อมระหว่างบ่อเชื่อมกับบ่อ 2 และท่อเชื่อมระหว่างบ่อ 2 และบ่อ 3 ที่ก่อสร้างไว้เดิมมีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 0.80 ม. ซึ่งมีขนาดเล็กเกินไปไม่เพียงพอต่อการส่งน้้า ท้าให้เมื่อสูบน้้าเข้าระบบปริมาณมาก น้้าจะไหลไม่
ทันเกิดปัญหาการเอ่อล้น จึงจ้าเป็นต้องก่อสร้างท่อเชื่อมระหว่างบึงขึ้นใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้้า และ
เนื่องจากบ่อ 3 มีตะกอนสะสมเป็นจ้านวนมาก ส่งผลให้ปริมาตรการรับน้้าและระยะเวลากักเก็บน้้าลดลง ซึ่ง จากการ
ตรวจสอบการขุดลอกบึงพบว่าได้ขุดลอกบึงครั้งสุดท้ายเมื่อ พ.ศ. 2541 ปัจจุบันระดับตะกอนภายในบ่อ 3 อยู่ที่ระดับ
-1.50 ม.ซึ่งระดับขุดลอกควรอยู่ที่ระดับ -2.50 ม. จึงจ้าเป็นต้องขุดลอกตะกอนภายในบ่ อออกเพื่อเพิ่มปริมาตรการ
รับน้้ามาบ้าบัด อีกทั้งการขุดลอกดังกล่าวยังเป็นประโยชน์ในการสนับสนุน งานป้องกันน้้าท่วม เนื่องจากท้าให้สามารถ
รองรับปริมาณน้้าฝนได้เพิ่มมากขึ้น ดังนั้นจึงจะด้าเนินการปรับปรุง ท่อเชื่อม และดูดตะกอนบึงพระราม 9 ดังนั้น
เพื่อให้งานปรับปรุงด้า เนินไปตามวัตถุป ระสงค์ กรุงเทพมหานครจึง ได้จั ดเตรียมขอบเขตของงาน (Terms of
Reference : TOR) งานปรับปรุงท่อเชื่อม และดูดตะกอนบึงพระราม 9 ขึ้นเพื่อด้าเนินการว่าจ้างผู้รับจ้างงานปรับปรุง
ท่อเชื่อม และดูดตะกอนบึงพระราม 9
2. วัตถุประสงค์
เพื่อว่าจ้างบริษัท กลุ่มบริษัท นิติบุคคล หรือกลุ่มนิติบุคคลในการด้าเนินงานปรับปรุงท่อเชื่อม และ
ดูดตะกอนบึงพระราม 9 ตามแบบรูป รายการ และสัญญา เพื่อให้บึงพระราม 9 สามารถด้าเนินงานบ้าบัดน้้าเสียได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผู้ ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ ที่ ถูกระบุ ชื่ อไว้ ในบั ญชี รายชื่ อผู้ ทิ้ งงานของทางราชการ
และได้ แจ้ งเวี ยนชื่ อแล้ ว หรื อไม่ เป็ นผู้ ที่ ได้ รับผลของการสั่ งให้ นิ ติ บุ คคลหรื อบุ ค คลอื่นเป็ นผู้ ทิ้ งงานตามระเบี ยบของ
ทางราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา รายอื่น
และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วั นประกาศประมูลจ้า ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.4 ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
3.6 บุคคลหรือนิติ บุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซื้อจั ดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิ น
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.8 เมื่อเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว คู่สัญญาต้องจัดท้าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและ
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท้าและ
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แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยเคร่งครัด
3.9 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ จ ดทะเบี ย นเป็ น ผู้ รั บ จ้ า งเหมางานก่ อสร้ า งของ
กรุงเทพมหานคร ในประเภทงานทาง ชั้น 1 หรือชั้น 2 หรือ ชั้น 3 ตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการจดทะเบียนผู้
รับจ้างเหมางานก่อสร้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2539 ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นผู้ถูก
จ้ากัดสิทธิ โดยกรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจอื่น ๆ จนถึงวันออกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือห้ามเข้าเสนอราคากับกรุงเทพมหานคร
3.10 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรประจ้าและต้ องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทไม่ต่้ากว่าภาคีวิศวกร ท้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมงานที่เข้าร่วมประมูล
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และได้เข้าท้าสัญญากับกรุงเทพมหานคร
แล้ว จะต้องส่งส้าเนาหลักฐานการหักภาษีเงินเดือน ณ ที่จ่ายของวิศวกรประจ้า ตามประเภทงานดังกล่าวทุก ๆ เดือนด้วย
3.11 ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ โดยหลั ก การกิ จ การร่ ว มค้ า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้ างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้า
มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้
(2) กรณีที่ กิจการร่วมค้าไม่ได้ จดทะเบียนเป็ นนิติ บุ คคลใหม่ โดยหลั กการนิติ บุคคลแต่ล ะ
นิติบุคคล ที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็ กทรอนิ กส์ เว้ นแต่ ในกรณีที่ กิจ การร่ว มค้า ได้ มีข้อตกลงระหว่ า งผู้ เข้า ร่ว มค้าเป็ น ลายลักษณ์ อักษรก้า หนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการและแสดงหลักฐานดังกล่าว
มาพร้อมซองประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้งานผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลัก
รายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
4. รูปแบบรายการหรือคุณสมบัติเฉพาะ
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4.2 ปริมาณงาน
ปริมาณงานและรูปแบบรายละเอียดให้เป็นไปตามแบบและรายการที่ก้าหนดดังนี้
1. ปรับปรุงท่อเชื่อม จ้านวน 1 รายการ
1.1 ก่อสร้างท่อเชื่อมบึง (โดยวิธี Pipe Jacking) ความยาวประมาณ 80 เมตร
1.2 ก่อสร้างท่อคู่เชื่อมบึง (โดยวิธีขุดวาง) ความยาวประมาณ 10 เมตร
1.3 ก่อสร้างบ่อพักท่อเชื่อมบึง จ้านวน 1 บ่อ
2. ดูดตะกอนบ่อ 3 จ้านวน 1 รายการ
2.1 งานลอกตะกอน STA.0+000 ถึง STA. 0+200 ตามระดับที่ก้าหนด
ปริมาณ 5,600 ลบ.ม.
2.2 งานลอกตะกอน STA.0+200 ถึง STA. 0+400 ตามระดับที่ก้าหนด
ปริมาณ 7,750 ลบ.ม.
2.3 งานลอกตะกอน STA.0+400 ถึง ท้ายบ่อ ตามระดับที่ก้าหนด ปริมาณ
6,650 ลบ.ม.
4.3 ข้อกาหนดเฉพาะงาน
1. ปรับปรุงท่อเชื่อม จ้านวน 1 รายการ
1.1 ก่อสร้างท่อเชื่อมบึง (โดยวิธี Pipe Jacking) ความยาวประมาณ 80 เมตร
- ให้ผู้รับจ้างด้าเนินการก่อสร้างท่อเชื่อมบึง (โดยวิธี Pipe Jacking) ความยาวประมาณ 80 เมตร
บริเวณบ่อเชื่อมถึงบ่อ 2 ตามแบบเลขที่ สจน./กพน./01/2559 แผ่นที่ 1 ถึง 4 ใช้ท่อคอนกรีต Linning PE ขนาด
Ø 1.20 เมตร ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาทบทวนและจัดท้าแบบ Construction Drawing ใหม่เพื่อใช้ในการ
ก่อสร้าง โดยต้องเสนอขอความเห็นชอบจากส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า พิจารณาก่อนด้าเนินการ
1.2 ก่อสร้างท่อคูเ่ ชื่อมบึง (โดยวิธีขุดวาง) ความยาวประมาณ 10 เมตร
- ให้ผู้รับจ้างด้าเนินการก่อสร้างท่อคู่เชื่อมบึง (โดยวิธีขุดวาง) ความยาวประมาณ 10 เมตร
บริเวณบ่อ 2 ถึงบ่อ 3 ตามแบบเลขที่ สจน./กพน./01/2559 แผ่นที่ 5 ถึง 6 ใช้ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด Ø 1.20
เมตร โดยผู้รับจ้างจะต้องท้าการรื้อท่อเชื่อมเดิม และก่อสร้างท่อเชื่อมบึงใหม่ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาทบทวนและ
จัดท้าแบบ Construction Drawing ใหม่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยต้องเสนอขอความเห็นชอบจากส้านักงานจัดการ
คุณภาพน้้า พิจารณาก่อนด้าเนินการ
1.3 ก่อสร้างบ่อพักท่อเชื่อมบึง จ้านวน 1 บ่อ
- ให้ผู้รับจ้างด้าเนินการก่อสร้างบ่อพักท่อเชื่อมบึ ง จ้านวน 1 บ่อ บริเวณแนวท่อเชื่อ มระหว่าง
บ่อเชื่อมถึงบ่อ 2 ซึ่งด้าเนินการก่อสร้างโดยวิธี Pipe Jacking ตามแบบเลขที่ สจน./กพน./01/2559 แผ่นที่ 7 ทั้งนี้
ผู้รับจ้างจะต้องพิจารณาทบทวนและจัดท้าแบบ Construction Drawing ใหม่เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยต้องเสนอ
ขอความเห็นชอบจากส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า พิจารณาก่อนด้าเนินการ
2. ดูดตะกอนบ่อ 3 จ้านวน 1 รายการ
- ให้ผู้รับจ้างด้าเนินการดูดและ/หรือขุดลอกตะกอนบ่อ 3 จ้านวน 1 รายการ ตามแบบเลขที่
สจน./กพน./01/2559 แผ่นที่ 8 ถึง 11 ให้ได้ระดับความลึกไม่น้อยกว่า -2.50 ม.รทก. โดยผู้รับจ้างจะต้อง
ด้าเนินการน้าตะกอนออกจากบ่อ 3 และน้าใส่รถขนออกไปทิ้ง และต้องป้องกันการตกหล่นของตะกอนขณะขนไปทิ้ง
และท้ าความสะอาดสถานที่ก่อสร้า งอยู่เสมอ โดยสถานที่ ในการทิ้งตะกอนผู้ควบคุมงานจะเป็นผู้ก้าหนดให้ขณะ
ด้าเนินการก่อสร้าง และหากเกิดความเสียหายกับวัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค หรือบ่อ 3 ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการ
ซ่อมแซมให้คืนสภาพเดิมภายหลังจากด้าเนินการลอกตะกอนแล้วเสร็จ โดยผู้รับจ้างสามารถพิจารณาทบทวน เลือกใช้
วิธีการอื่นใดที่เหมาะสมกับสภาพหน้างานนอกเหนือจากที่ก้าหนดนี้ เพื่อให้สามารถดูดและ/หรือขุดลอกตะกอนให้ได้
ตามปริมาณและเวลาที่ก้าหนด ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้า Cross Section บ่อ 3 ก่อนและหลังด้าเนินการลอกตะกอน
เพื่อให้ผู้ควบคุมงานตรวจสอบระดับความลึก พร้อมเสนอขั้นตอนและแผนการด้าเนินงานให้ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า
พิจารณาก่อนด้าเนินการ
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4.4 ข้อกาหนดทั่วไป
1. การก้า หนดต้ า แหน่ ง และค่า ระดั บ ของงานก่ อสร้า งที่ ก้า หนดให้ใ นแบบ ผู ้รับ จ้า งสามารถ
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ โดยให้จัดท้าแผนที่แสดงรายละเอียดบริเวณที่ก่อสร้าง อุปสรรค สาธารณูปโภคต่างๆ
อย่างละเอียดเพื่อประกอบการพิจารณา
2. การใดที่ก้าหนดให้ผู้รับจ้างเสนอขอความเห็นชอบหรืออนุมัติ และไม่ได้ก้าหนดระยะเวลาของ
การเสนอไว้ ให้ผู้รับจ้างเสนอล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนด้าเนินการและต้องได้รับความเห็นชอบ หรืออนุมัติก่อน
จึงจะด้าเนินการได้
2.1 ให้ ยื่ น เรื่ อ งที่ ส้ า นั ก งานจั ด การคุ ณ ภาพน้้ า และส้ า นั ก งานจั ด การคุ ณ ภาพน้้ า จะเป็ น
ผู้พิจารณาอนุมัติแบบรายละเอียดต่าง ๆ ที่เสนอภายใน 30 วัน โดยจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
2.2 หากผู้รับ จ้า งจั ดส่ งเอกสารรายละเอียดต่าง ๆ ที่ ขออนุมั ติไ ม่ถูกต้องหรือมีรายละเอีย ด
ไม่ เ พี ย งพอ ผู้ ค วบคุ ม งานจะแจ้ ง ให้ ท ราบและผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ส่ ง มาเพิ่ ม เติ ม ภายในระยะเวลาอั น ควรและ
หากพิจารณาอนุมัติล่าช้าเนื่องจากการดังกล่าวข้างต้น ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอต่ออายุสัญญาไม่ได้
3. บ้ านรุกล้้ าที่ อยู่ ในเขตพื้ นที่ ก่อสร้างเป็ นหน้ าที่ ผู้ รับจ้ างจะต้ องรื้อย้ ายหรืออ้านวยความสะดวก
แก่เจ้าของบ้าน เช่น รื้อส่วนรุกล้้าและซ่อมแซมส่วนเสียหายหรือรื้อถอนขณะก่อสร้างและซ่อมแซมให้เหมือนเดิมเมื่องานเสร็จ
เป็นต้น
4. ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งปิ ด ป้ า ยประกาศโครงการ ปริ ม าณงาน ขนาด ระยะตามข้ อ ก้ า หนด
ของกรุงเทพมหานคร โดยผู้ควบคุมงานจะเป็นผูก้ ้าหนดตามความเหมาะสม และจัดท้าแผ่นพับประชาสัมพันธ์ แจกจ่าย
ให้ประชาชนในบริเวณก่อสร้างให้ทั่วถึง
5. ผู้รับ จ้า งจะต้องติดเครื่องหมายแสดงขอบเขตการท้า งานเครื่องหมายต่าง ๆ และสัญ ญาณ
ไฟเตือน โดยผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาไว้ตลอดระยะเวลาการด้าเนินการ
6. ในระหว่างการก่อสร้างให้ผู้รับจ้างรักษาสภาพคลองและแม่นา้ โดยให้จัดเก็บขยะให้สามารถระบายน้้า
ได้โดยสะดวก
7. การสร้างบ้านพักชั่วคราว หากผู้รับจ้างจ้าเป็นต้องสร้างบ้านพักคนงานชั่วคราวผู้รับจ้างต้องดูแล
บ้านพักดั งกล่าว ไม่ให้ สร้างความเดือดร้อนร้าคาญแก่ประชาชนบริเวณใกล้เคียงหรือก่อสร้างกี ดขวางการจราจรหรือ
การระบายน้้า และต้องจัดให้อยู่อาศัยอย่างถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วย
8. ห้ามผู้รับจ้างปลูกบ้านพักคนงานชั่วคราวในที่สาธารณะ ให้ผู้รับจ้างไปจัดสร้างบ้านพักชั่วคราว
ในที่เอกชน
9. ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมสิ่งที่เสียหายที่เกิดจากการก่อสร้างนอกเหนือจากปริมาณงาน เช่น รั้ว
อาคารและอื่น ฯลฯ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง หรือตัวแทนของผู้รับจ้างให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย
เหมือนเดิมโดยเร็ว ทั้งนี้ต้องซ่อมแซมให้เรียบร้อยก่อนรับเงิน งวดสุดท้าย หากผู้รับจ้างไม่ยินยอมท้าการซ่อมแซมหรือ
ช้าระค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ผู้รับจ้างยินยอมให้ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้ายึดเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากค่างานก่อสร้าง
ไว้ จ นกว่ า ผู้ รับ จ้ า งจะท้ า การซ่ อมแซมเสร็จ หรือช้ า ระค่า เสี ย หายเสร็จ สิ้ น แล้ ว โดยส้ า นั กงานจั ด การคุณ ภาพ น้้ า
จะค้านวณค่าเสียหายตามสภาพจริงและหลักวิชาช่าง โดยใช้ราคาวัสดุจากราคาประกาศของกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์เป็นเกณฑ์ในการค้านวณราคาหรือสอบราคาจากร้านค้าได้
10. การพิ จ ารณาการอุ ท ธรณ์ การต่ อ อายุ สั ญ ญา ผลการวิ นิ จ ฉั ย อุท ธรณ์ ข องผู้ ว่ า ราชการ
กรุงเทพมหานคร ให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างจะขออุทธรณ์อีกเป็นครั้งที่สองไม่ได้
11. ผู้รับจ้างปฏิบัติตามประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่องก้าหนดหลักเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคาร
และสาธารณูปโภคโดยเคร่งครัด หากผู้รับจ้างบ่ายเบี่ยง บิดพลิ้วไม่ยอมปฏิบัติตามส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า สงวนสิทธิ์
ที่จะไม่รับมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะเรียกร้องใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
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12. การประสานงานใด ๆ ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าจะออกหนังสือประสานเบื้องต้นให้ตามที่
ผู้ รับ จ้ า งร้อ งขอเท่ า นั้ น เป็ น หน้ า ที่ ของผู้ รับ จ้ า งจะต้ องประสานงานในรายละเอี ย ด หากมี ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ า ง ๆ เช่ น
ค่าธรรมเนียมหรืออื่น ๆ ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบโดยคิดค่าใช้จ่ายไว้ในส่วนเก็บงาน
13. ขนาดและระยะต่าง ๆ ที่ก้า หนดให้ในแบบ อาจจะเปลี่ย นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของสถานที่ ก่ อสร้ างเพื่ อให้ งานบรรลุ วั ตถุ ประสงค์ โดยผู้ รั บ จ้ า งจะต้ องส้ า รวจระยะต่ า งๆ ก่อนลงนามในสั ญ ญา
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่ถือเป็นการเพิ่มหรือลดเนื้องาน และจะต้องได้รับความเห็นชอบจากส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า
14. ในการก่อสร้างผู้รับจ้างจะต้องรักษาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ บริเวณใกล้เคียงไม่ให้ช้ารุดเสียหาย เช่น ถนน
ท่อระบายน้้า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ หรือทรัพย์สินอื่น ๆ หากมีการเสียหายเกิดขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมแก้ไข หรือ
รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายนั้น
15. การขุดดิ นและการป้ องกันดิ นพั งส้ าหรับงานโครงสร้าง ให้ผู้ รับจ้ างเสนอแบบรายละเอียด
การป้องกันดิน พัง พร้อมรายการค้านวณซึ่ งลงนามโดยผู้รับผิดชอบตามกฎหมายต่อส้านักงานจัด การคุณภาพน้้ า
เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนด้าเนินการ
16. หากเกิดอุปสรรคเกี่ยวกับระดับหรือแนววางท่อ จ้าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไข จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากส้านักงานจัดการคุณภาพน้้าก่อน
17. หากมี สิ่ ง ใดที่ มิ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ ใ นแบบรายละเอี ย ดหรื อ รายการ แต่ เ ป็ น ส่ ว นที่ จ้ า เป็ น จะต้ อ ง
ด้าเนินการเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดีและถูกต้องตามหลักวิชาช่าง ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการให้โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีกแต่อย่างใด
18. สิ่งกีดขวางต่อการก่อสร้าง เช่น สมบัติของการไฟฟ้าฯ การประปาฯ โทรศัพท์ฯ ให้ผู้รับจ้าง
แจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อผู้ว่าจ้างจะได้ด้าเนินการช่วยเหลือ ติดต่อขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องช่วยย้ายให้ หากมีค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
19. ผู้รับจ้างจะต้องอ้านวยความสะดวกในการจราจร ในระหว่างการก่อสร้างตลอดเวลา จะต้อง
ติดตั้งเครื่องหมายการจราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎข้อบังคับ และค้าสั่งของเจ้าพนักงาน
จราจรทุกประการ
20. โรงงานชั่ วคราว หรือวัสดุก่อสร้างที่ น้ าเข้ามายังสถานที่ก่อสร้างหรือการจอดเครื่องจักร และ
รถบรรทุกของผู้รับจ้างจะไม่กีดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะที่ผ่านไปมา เมื่อเลิกงานแล้วผู้รับจ้าง
จะต้องเก็บเครื่องมือ เครื่องใช้ ยานพาหนะ ฯลฯ ไว้ภายในบริเวณที่ไม่กระท้าให้กีดขวางการสัญจรของประชาชนและ
ยานพาหนะที่ผ่านไปมาเช่นเดียวกัน
21. ผู้รับจ้างจะต้องหาทางป้องกันมิให้ ดิน ทราย หิน หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ตกลงไปในบ่อพัก
หรือท่อระบายน้้าเป็นอันขาด และถ้าหากมีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้รับจ้างจะต้องรีบจัดการตักวัสดุดังกล่าว
ขึ้นจากบ่อพักหรือท่อระบายน้้าให้หมดโดยไม่ชักช้า
22. งานก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กทุกประเภท ให้ถือว่าแล้วเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการบ่มคอนกรีต
ครบ 7 วัน นับตั้งแต่วันหล่อคอนกรีตเสร็จเรียบร้อย
23. ไม้แบบที่น้ามาใช้ในการหล่อคอนกรีต ต้องหนาไม่น้อยกว่า 2.0 ซม. หรือเป็นแบบเหล็ก
โดยจะต้องมีไม้เคร่าหรือโครงพร้อมค้้ายันที่มั่นคงแข็งแรง ทั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของผู้ควบคุมงาน
24. คอนกรีต ที่ ผู้ รับ จ้ า งน้ า มาใช้ ง าน จะต้ องเป็ น คอนกรีต ที่ มี ค่า Compressive Strength
โดยทดสอบจากแท่งคอนกรีตรูปทรงกระบอกขนาด Ø 15x30 ซม. ไม่น้อยกว่า 210 กก./ซม.2 ที่อายุ 7 วัน หรือมีค่า
ไม่น้อยกว่า 240 กก./ซม.2 ที่อายุ 28 วัน
25. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการน้าวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างเมื่อน้าไปทดสอบ
26. โรงงานชั่วคราวและวัสดุก่อสร้างทั้งหมดเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องรื้อถอนขนย้ายให้หมด
สิ้นภายใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานหรือตรวจรับสภาพงานเป็นที่ เรียบร้อย
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แล้ว หากผู้รับจ้างไม่อาจด้าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในก้าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ว่าจ้างเห็นชอบที่จะเข้ารื้อถอน
ขนย้ายเองโดยคิดค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายในการด้าเนินการจากผู้รับจ้างทั้งสิ้น
27. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันระบบรวมถึงการซ่อมบ้ารุง และจัดหาอะไหล่ต่างๆ ทดแทนเป็นเวลา 2 ปี
28. ผู้รับจ้างต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย และ
ใบอนุญาตยังไม่ขาดอายุ ประกอบด้วย วิศวกรโยธาอย่างน้อย 1 คน ไม่ต่้ากว่าชั้นภาคีวิศวกร เพื่อควบคุมดูแล
รับผิดชอบงานในระหว่างปฏิบัติงานก่อสร้างและติดตั้งทั้งหมด อนึ่งก่อนการเริ่มงานก่อสร้างตามสัญญา ให้ผู้รับจ้าง
เสนอรายชื่อวิศวกรและสถาปนิกที่จะมาควบคุมดูแลงานก่อสร้างโดยขอความเห็นชอบตัวบุคคลจาก ส้านักงานจัดการ
คุณภาพน้้า ส้านักการระบายน้้าก่อน
29. การติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับจ้างกับผู้ควบคุมงาน หรือการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้รับจ้าง
กับกรุงเทพมหานคร ที่เป็นลายลักษณ์อักษรอ้างอิงหรือเป็นหนังสือโต้ตอบรายงานต่างๆ ให้ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก
เมื่อจบสิ้นโครงการภายในระยะเวลา 3 วัน หลังส่งมอบงานงวดสุดท้ายของสัญญาแล้ว เอกสารดังกล่าวทั้งหมดรวบรวม
เป็นแฟ้มส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือส้านักงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างแจ้งให้
ผู้ควบคุมงานและกรุงเทพมหานครทราบโดยเร็ว
30. ให้ผู้รับจ้างจัดท้าประกันภัย ประกันชีวิตบุคคลที่ 3 ต่ออุบัติเหตุและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ในบริเวณพื้นที่การท้างานหรือในระหว่างการเดินทางมา/กลับ เพื่อปฏิบัติงานของยานพาหนะเครื่องจักรกล รวมตลอด
ถึงของผู้รับจ้างช่วงที่เข้ามาเกี่ยวข้องในโครงการนี้ทั้งหมด โดยที่ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงต่อความ
เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินใกล้เคียง หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่บุคคลใดๆ
เนื่องจากการด้าเนินการก่อสร้าง หรือปฏิบัติงานตามสัญญา การชดใช้ ตอบแทนความเสียหายเมื่อมีการแจ้งความหรือ
ลงบันทึกไว้ ที่สถานีต้ารวจนั้น ให้เป็นภาระผู้รับจ้างจะต้องเร่งเจรจาตกลงให้เป็นที่เรียบร้อยใน 60 วัน นับแต่ได้
รับทราบ (เว้นแต่เป็นความผิดของคู่กรณี)
31. เมื่อท้าการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องท้าความสะอาดบริเวณ
ที่ท้าการก่อสร้างให้เรียบร้อย
32. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าแบบ As-built Drawing ลงในกระดาษ A3 จ้านวน 3 ชุด พร้อมรับรอง
ความถูกต้อง และส้าเนาลงแผ่น CD-ROM จ้านวน 3 ชุด ภายใน 30 วัน หลังจากได้ส่งมอบงานงวดสุดท้ายแล้ว
33. ส้านักงานสนามและอุปกรณ์ส้านักงาน
33.1 ทั่วไป
ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมและบ้ารุงรักษาส้านักงานสนาม รวมทั้งครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเขียน
แบบเครื่องใช้ส้านักงาน ส้านักงานสนามพร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังที่กล่าวจะต้องด้าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
หลังจากลงนามในสัญญาหรือก่อนท้างานอย่างอื่น โดยที่ตั้งของส้านักงานดังกล่าวให้ผู้รับจ้างเสนอให้ผู้ควบคุมงานเห็นชอบก่อน
ด้าเนินการ ส้านักงานสนามนี้จะต้องมีระบบประปา ระบบระบายน้้าโสโครก ส้วมชักโครก ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์และ
การเดิน สาย ทุกห้องจะต้องมีระบบถ่า ยเทอากาศ และปรับอากาศ ประตูทุกแห่งจะต้องมีกุญแจลูกบิด หน้าต่าง
ทุกบานจะต้องมีมุ้งลวดกันแมลงแยกต่างหากจากบานหน้าต่าง และใส่กลอนจากภายในได้
33.2 ส้านักงานสนาม
ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มี สิ่งอ้านวยความสะดวกต่าง ๆ ส้าหรับส้านักงานสนาม รายละเอีย ด
ดังต่อไปนี้
33.2.1 ห้องท้างาน ขนาดไม่ต่้ากว่า 18 ตร.ม.ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
- โต๊ะท้างาน พร้อมเก้าอี้จ้านวน 2 ชุด
- ตู้หรือชั้นส้าหรับวางเอกสาร จ้านวน 1 ชุด
- กระดานไวท์บอร์ด ขนาด 1.20x2.40 เมตร พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด
- โทรศัพท์พื้นฐาน พร้อมเครื่องโทรสาร 1 เครื่อง
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33.2.2 อุปกรณ์ส้านักงาน ประกอบด้วย
- กล้องถ่ายรูป Digital จ้านวน 1 เครื่อง ความละเอียดไม่น้อยกว่า
16 Megapixel , Memory Card ความจุไม่น้อยกว่า 64 GB
- Personal Computer ระบบปฏิบัติการ WINDOWS 10
พร้อม PRINTER แบบ Inkjet สี ขนาดพิมพ์กระดาษ A3 จ้านวน 1 ชุด
- USB FLASH DRIVE 32 GB จ้านวน 3 เครื่อง
- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 1 ชุด
- อุปกรณ์ส้านักงานที่จ้าเป็นอื่นๆ เช่น ตะแกรงใส่เอกสาร เครื่องเจาะ
กระดาษ เครื่องเย็บกระดาษ ดินสอ ปากกา ยางลบ แฟ้ม ลวดเย็บ ฯลฯ
33.2.3 ความรับผิดชอบต่อส้านักงานสนามและอุปกรณ์ต่างๆ
ผู้รับจ้ างจะต้ องจั ดหาและบ้ ารุง รักษาสิ่ งของและเครื่องมือตามที่ระบุ
รายละเอียดข้างต้นและถ้าสิ่งของ และเครื่องมือเหล่านี้เกิดสูญหาย หรือช้ารุดไม่อาจซ่อมแซมได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหา
มาทดแทน โดยค่าใช้จ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบ
33.2.4 ผู้รับจ้างต้องจัดส้านักงานสนามให้พร้อมภายใน 30 วัน และส่งมอบให้
ผู้ควบคุมงานก่อนตรวจรับงานงวดแรก
5. ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง
เป็นเวลาทั้งสิ้น 150 วัน
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน
งานปรับปรุงท่อเชื่อม และดูดตะกอนบึงพระราม 9 ก้าหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจาก
วันลงนามในสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรุงเทพมหานครให้เริ่มปฏิบัติงาน
7. วงเงินในการจัดหา
งบประมาณ 24,850,000.- บาท (ราคากลาง 18,980,000.- บาท)
ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาลดราคาขั้นต่้า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
30,000.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไปต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า
30,000.- บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
8. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ : ส้านักงานจัดการคุณภาพน้้า
E mail : chain_man1139@hotmail.com
โทรศัพท์ : 02 246 0274
โทรสาร : 02 246 0274
ที่ อยู่ เจ้ า ของงาน/โครงการ กลุ่ ม งานพั ฒ นาระบบบ้ า บั ด น้้ า เสี ย ส้ า นั กงานจั ด การคุ ณ ภาพน้้ า
ส้านักการระบายน้้า ถ.มิตรไมตรี แขวงดินแดง 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 โดยให้ ค วามเห็ น
เป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซด์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดข้างต้น
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ประกาศ ณ วันที่................................สิ้นสุดการวิจารณ์วันที่......................................
ลงชื่อ............................................................ประธานกรรมการ
(นางสาวเกศรัชฎา กลั่นกรอง)
ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นายวิสุทธิ สันตยานนท์)
ลงชื่อ............................................................กรรมการ
(นางสุวิดา คงกระพันธ์)
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