(ราง)
ขอบเขตของงาน
จางปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ภายในสวนสัตวดุสิต
ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
๑. ความเปนมา
องคการสวนสัตวมีวิสัยทัศนที่จะเปนสวนสัตวสีเขียวที่มีมาตรฐานและเปนผูนําดานการอนุรักษ วิจัยและ
เรียนรูสัตวปา ภายใตการบริหารจัดการ การบริการที่เปนเลิศ องคการฯ จึงมีโครงการปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียภายใน
สวนสัตวดุสิต เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหลงเรียนรู สูการพัฒนาเปนสังคมแหงการเรียนรู
และสถานที่พักผอนของผูมาเที่ยวชมสวนสัตวดุสิต โดยสวนสัตวดุสิต ไดดําเนินการกอสรางอาคารสําหรับฟนฟูแหลงน้ํา
ระยะที่ ๑ และการฟนฟูแหลงน้ํานั้น ไดแกปญหาน้ําเสียภายในสระน้ําใหมีคุณภาพดีขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผานมาสวน
สัตวดุสิต ไดพัฒนาระบบตางๆ เพื่อฟนฟูบํารุงรักษาแหลงน้ําใหมีคุณภาพมาตรฐาน โดยติดตั้งเครื่องเติมอากาศ ลอกเลน
เติมอ็อกซิเจนผิวน้ํา ใหสัตวน้ําในแหลงน้ําดังกลาวไดอยูอาศัยในแหลงน้ําที่มีคุณภาพ
๒. วัตถุประสงค
- รักษาระบบนิเวศวิทยาในสระน้ําสวนสัตวดุสิต ใหมีคุณภาพ
- รักษาคุณภาพแหลงน้ําใหไดมาตรฐาน
- ปรับปรุงคุณภาพน้ําทิ้งจากแหลงตางๆ ใหเปนไปตามเกณฑของกฎหมายกอนระบายลงสูแหลงรองรับ
ตอไป
๓. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา
๑. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
๒. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนชื่อแลว
๓. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสวนสัตวดุสิต ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส หรื อ ไม เ ป น ผู ก ระทํ า การอั น เป น การขั ด ขวางการแข ง ขั น ราคา
อยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
๔. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๕. ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนด
๖. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจาง หรือผลงานกอสราง
ปรับปรุงระบบสุขาภิบาล ในวงเงินไมนอยกวา ๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสว น
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่สวนสัตวดุสิตเชื่อถือ (กรณีเปนผลงานเอกชน จะตอง
มีหลั กฐานใบรับ เงิน ทุกงวดตลอดจนหลั กฐานการเสียภาษีของงานจางนั้น จากกรมสรรพากรแนบมาดว ย) โดยผูยื่ น
ขอเสนอ จะตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมสําเนาคูฉบับผลงานของสัญญาดังกลาวมาดวย
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี
คุ ณ สมบั ติ ค รบถ ว นตามเงื่ อ นไขที่ กํ า หนดไว ใ นเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให เ สนอราคา
ในนาม “กิจการรวมคา” สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคา
มาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
-๒-/(๒)กรณี ...

-๒(๒) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเป นนิติ บุคคลใหม โดยหลั กการนิติบุ คคลแตละ
นิ ติ บุ คคลที่ เข าร วมค าทุ กรายจะต องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ วนตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในเอกสารประกวดราคา เว น แต
ในกรณีที่กิจการร วมคาได มีขอตกลงระหว างผู เขาร วมคาเป นลายลักษณอักษรกําหนดให ผูเขาร วมคารายใดรายหนึ่งเป น
ผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักรายเดียวเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้ ง นี้ “กิ จ การร ว มค า ที่ จ ดทะเบี ย นเป น นิ ติ บุ ค คลใหม ” หมายความว า กิ จ การร ว มค า
ที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย)
๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๘. บุคคลหรือนิ ติ บุคคลที่จ ะเขาเป น คูสั ญญากับ หน วยงานภาครั ฐ ซึ่งได ดํ าเนิ น การจั ด ซื้อจั ด จ าง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๙. คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
ทั้งนี้ สวนสัตวดุสิตสงวนสิทธิ์ที่จะไมกอนิติสัมพันธกับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งไดมีการระบุชื่อไว
ในบัญชีรายชื่อวาเปนคูสัญญาที่ไมไดแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนใน
สาระสําคัญ เวนแตบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแสดงบัญชีรายรับรายจายตามประกาศดังกลาว หรือไดมีการปรับปรุง
แกไขใหถูกตอง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกลาวแลว
๑๐. ไมเ ปน บุ คคลต องห ามตามคําสั่ งองคการสวนสั ต ว เลขที่ ๗๙๙/๒๕๕๘ เรื่ อง ขอกําหนดและ
แนวทางปฏิบัติเพื่อแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวของงานขององคการสวนสัตว
๑๑. ผู ป ระสงค เ สนอราคาจะต อ งมี บุ ค ลากรที่ ไ ด รั บ ใบประกอบวิ ช าชี พ วิ ศ วกรรมควบคุ ม สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม
๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
เปนไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน ขอกําหนดตางๆ ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดประกอบแบบ
รวมถึงบัญชีแสดงปริมาณและราคา BOQ งานปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย ภายในสวนสัตวดุสิต
๕. การเบิกจายเงิน
เมื่อไดรับการพิจารณาคัดเลือกใหเปนผูรับจาง ผูรับจางจะตองจัดทํารายละเอียดงวดงาน แผนงาน
ปริมาณงาน จํานวนเงิน การเบิกจายเงิน ใหสอดคลองกับกําหนดระยะเวลาสงมอบงาน และการเบิกจายเงิน ในขอ ๗
๖. ระยะเวลาดําเนินการ
ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๗. กําหนดระยะเวลาสงมอบงานและการจายเงิน
กําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จ ภายใน ๒๑๐ วัน *นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือ*
วันที่ไดรับหนังสือแจงจากสวนสัตวดุสิตใหเริ่มทํางาน โดยมีรายละเอียดงวดงานและการจายเงิน ดังตอไปนี้
งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสราง แลวเสร็จรอยละ
๑๐ ของปริมาณงานกอสรางตามรูปแบบรายการใหแลวเสร็จภายใน ๒๖ วัน
งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางแลวเสร็จรอยละ
๒๒.๕๐ ของปริมาณงานกอสรางตามรูปแบบรายการใหแลวเสร็จภายใน ๕๒ วัน
-๓-/งวดที่ ๓ ...

-๓งวดที่ ๓ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางแลวเสร็จรอยละ
๓๕ ของปริมาณงานกอสรางตามรูปแบบรายการใหแลวเสร็จภายใน ๗๘ วัน
งวดที่ ๔ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๕ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสราง แลวเสร็จรอยละ ๕๐
ของปริมาณงานกอสรางตามรูปแบบรายการใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๔ วัน
งวดที่ ๕ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางแลวเสร็จรอยละ
๖๒.๕๐ ของปริมาณงานกอสรางตามรูปแบบรายการใหแลวเสร็จภายใน ๑๓๐ วัน
งวดที่ ๖ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงานกอสราง แลวเสร็จรอยละ
๗๗.๕๐ ของปริมาณงานกอสรางตามรูปแบบรายการใหแลวเสร็จภายใน ๑๕๖ วัน
งวดที่ ๗ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๑๒.๕๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน กอสรางแลวเสร็จรอยละ
๙๐ ของปริมาณงานกอสรางตามรูปแบบรายการใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๒ วัน
งวดที่ ๘ (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละของคาจาง ๑๕ เมื่อผูรับจางได ปฏิบัติงานทั้งหมดใหแลว
เสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมทัง้ ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย แลวเสร็จ ภายใน ๒๑๐ วัน
๘. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ
๑๔,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสีล่ านหกแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
ราคากลางงานกอสราง ๑๔,๖๔๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสีล่ านหกแสนสี่หมื่นหาพันบาทถวน)
๙. การทําสัญญาจาง
๙.๑ ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกและพิจารณาใหเปนผูรับจาง จะตองทําสัญญาตามแบบที่ผูวาจาง
กําหนด และภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินรอยละ ๕ (หา) ของราคาที่ใชทํา
สัญญาและสงมอบหลักประกันสัญญาใหผูวาจางตรวจสอบกอนลงนามสัญญา
๙.๒ ผูเสนอราคาที่ไดรับการพิจารณาใหเปนผูรับจาง จะตองแสดงปริมาณวัสดุ คาแรง อุปกรณ ราคาใน
บัญชีแสดงปริมาณ BOQ ใหครบถวน โดยแสดงรายละเอียดของปริมาณงาน ราคาตอหนวย และรายละเอียดประมาณ
ราคา ( Breakdown Costs ) ตามหลักเกณฑการคํานวณราคางานกอสรางของทางราชการ ตามราคาที่จะใชทําสัญญา ที่
พรอมแผนการเบิกจายเงิน แผนการดําเนินโครงการ/แผนการกอสราง ตลอดจนปริมาณและเกณฑการเบิกจาย สงมอบ
ไปพรอมกับหลักประกันสัญญา
๙.๓ ผูวาจาง สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติมหรือแกไขสัญญานอกเหนือไปจากแบบที่กําหนดใหเปนไปตาม
ความเห็นของอัยการสูงสุด (ถามี)
๙.๔ การจั ด จ า งครั้ ง นี้ จ ะมี ก ารลงนามในสั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อ ได ต อ เมื่ อ พระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจ ายประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผ ลบังคับ ใชและได รับ จั ด สรรงบประมาณรายจ ายประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ใบงวด) จากสํานักงบประมาณแลว กรณีที่ไมไดรับจัดสรรงบประมาณรายจายเพื่อการจาง
ดังกลาว องคการสวนสัตว สงวนสิทธิ์ยกเลิกการจัดหาได
๑๐. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
เมื่องานแลวเสร็จสมบูรณ และผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหากมีเหตุชํารุดบกพรองหรือเสียหาย เกิดขึ้น
จากงานจางนี้ ภายในกําหนด ๒ ป นับถัดจากวันที่ไดรับมอบงานกอสรางทั้งโครงการซึ่งความชํารุดบกพรอง หรือเสียหาย
นั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุที่ไมถูกตองหรือทําไวไมเรียบรอยหรือทํา ไมถูกตองตาม
มาตรฐานแหงหลักวิชาการผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนที่เรียบรอยโดยไมชักชาโดยผูวาจาง ไมตองออกเงินใดๆ
ในการนี้ทั้งสิ้นหากผูรับจางบิดพลิ้วไมกระทําการดังกลาวภายในกําหนด ๑๕ วันนับแตวันที่ไดรับ แจงเปนหนังสือจาก
ผูวาจางหรือไมทําการแกไขใหถูกตองเรียบรอยภายในเวลาที่ผูวาจางกําหนดใหผูวาจางมีสิทธิที่ จะทําการนั้นเองหรือจาง-๔-/ผูอื่น ...

-๔ผูอื่นใหทํางานนั้นโดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจายดังกลาวทั้งหมด กรณีที่ผูรับจางเพิกเฉยไมเขาดําเนินการ ไมชําระ
เงินคาซอมแซมที่ผูวาจางเรียกเก็บจากการใหผูอื่นทํางานนั้น ผูวาจางจะริบหลักประกันสัญญา และแจงเวียนเปนผูทิ้ง
งานอีกตอหนึ่งดวย
๑๑. หลักเกณฑการพิจารณา
หลักเกณฑการพิจารณาในการประกวดราคาครั้งนี้ จะพิจารณาโดยใช เกณฑราคา (ต่ําสุด)
๑๒. คาปรับ
คาปรับตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ขอ ๑๖๒ กําหนดคาปรับการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรา
ตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสรางในครั้งนี้
๑๓. ขอสงวนสิทธิ์และเงื่อนไขที่เปนสาระที่ผูเสนอราคาตองปฏิบัติ
ผูประสงคจะเสนอราคาหรือผูแทน จะตองมาดูสถานที่ๆ สวนสัตวดุสิต หากผูประสงคจะเสนอราคา
หรือผูแทนไมมาดูสถานที่ สวนสัตวดุสิตจะถือวาผูประสงคจะเสนอราคาทราบในรายละเอียดตางๆ ในสถานที่กอสราง
ปญหาและอุปสรรคของพื้นที่ และไมสามารถยกขึ้นเปนขออางโตแยงใดๆ กับสวนสัตวดุสิต
๑๔.เงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพยสินของสวนสัตวดุสิต
๑.วัสดุกอสรางที่รื้อถอนแลวขนนําไปทิ้ง ผูรับจาง จะตองเสนอสถานที่ทิ้งใหแกคณะกรรมการควบคุม
งานและคณะกรรมการตรวจการจาง พิจารณากอนนําไปทิ้ง
๒.วั ส ดุ ที่ รื้ อ ถอน แล ว กองเก็ บ ให ผู รั บ จ า งจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละปริ ม าณ พร อ มภาพถ า ย เสนอต อ
คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง ซึ่งสถานที่กองเก็บใหกําหนดโดยคณะกรรมการควบคุมงาน
๑๕. ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
ชื่อผูติดตอ : ผูอํานวยการสวนสัตวดุสิต หรือ คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตงาน
อีเมล แอดเดรส : www.gprocurement.org
: www.zoothailand.org
: www.dusit@zoothailand.org
โทรศัพท/โทรสาร : ๐ ๒๒๘๑ ๒๐๐๐ / ๐ ๒๒๘๒ ๙๒๔๕
ที่อยูเจาของงาน/โครงการ : สวนสัตวดุสิต เลขที่ ๗๑ ถนน พระราม ๕ แขวงจิตรลดา
เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
ทั้งนี้ หากทานตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็น
เปนลายลักษณอักษร หรือทางเว็บไซตมายังหนวยงานโดยเปดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยูขางตน
ประกาศ ณ วันที่ ……………………………………………………….…………
สิ้นสุดการวิจารณวันที่ …………………………………………..………………
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สวนสัตวดุสิต องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ
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