ข้อกาหนดขอบเขตและรายละเอียดงานจ้าง
โครงการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบป้องกันนาท่วมและระบบระบายนา
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
๑. บทนา
เนื่องจากในปัจจุบันศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔) ได้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการทรุดตัวลง
ของพื้นที่โดยรอบอาคารแต่ละแห่งภายในโครงการ ทาให้เกิดรอยแยกออกระหว่างโครงสร้างอาคารกับพื้นที่รอบๆ อาคาร ซึ่ง
เกิดขึ้นน้อย-มากต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ภายในศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔) มี
ลักษณะเป็นเหมือนแอ่งกะทะที่มีการขุดคูคลองล้อมรอบ โดยที่ทั้งดินและทรายยังไหลลงคูคลองตลอดเวลา ประกอบกับ ระบบ
ระบายน้าเดิมภายในโครงการ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงฤดูฝน ส่งผลให้เกิดการ พัดพาเอาหน้าดิน
และทรายไหลตามไปด้วย จึงทาให้เกิด ปัญ หาการทรุดตัวของพื้นดิน มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี
พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔) จึงเล็งเห็นว่าควรมีการปรับปรุง ระบบป้องกันน้าท่วมและระบบ ระบายน้าภายใน พื้นที่โครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาว
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการออกแบบรายละเอียด ระบบป้องกันน้าท่วมและ ระบบระบายน้า ภายในศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขม
รังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔) ให้สอดคล้องกับการใช้ที่ดิน และเพื่อเป็นการฟื้นฟูแก้ไขปัญหา การทรุดตัวที่เกิดขึ้นในระยะ
ยาว ซึ่งเป็นเรื่อง จาเป็นเร่งด่วน อยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้ในการดาเนินการ กาหนดให้ทาการ ศึกษาข้อมูลการสารวจ ภูมิประเทศและ
และผลการสารวจดิน ที่ได้จัดทาแล้วในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการออกแบบรายละเอียดปรับปรุง ระบบป้องกันน้าท่วมและระบบ
ระบายน้า
๓. พื้นทีโ่ ครงการและขอบเขตของงาน
๓.๑ พื้นทีโ่ ครงการ: ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
๓.๒ ขอบเขตของงาน
(๑) ใช้ข้อมูลการสารวจภูมิประเทศ (Topographic Survey) และผลการสารวจดิน (Soil Investigation)
ที่มีอยู่เดิม และรวบรวมข้อมูลอื่นๆ ที่จาเป็น ในการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) ระบบป้องกันน้าท่วม
และระบบระบายน้าภายในพื้นที่ โครงการ โดยแสดงผังบริเวณ แบบแปลน รูปตัดตามยาวและรูปตัดตามขวาง ให้
เป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้าง

1

(๒) พิจารณาข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ สาหรับการออกแบบระบบป้องกันน้าท่วมและ ระบบระบายน้า
ดังนี้
 พิจารณาการกาหนดระดับป้องกันน้าท่วม
 พิจารณาการระบายน้าในพื้นที่โครงการ โดยวิธีการคานวณปริมาณน้าท่า ดังนี้
Q = ๐.๒๗๘ CIA
 พิจารณาความเข้มของฝนออกแบบ (Design Rainfall)
 พิจารณาการออกแบบประตูระบายน้าและสถานีสูบน้า
 พิจารณาการออกแบบเครื่องกลและระบบไฟฟ้า
 พิจารณาการกาหนดท่อส่งน้า/ท่อระบายน้า
 พิจารณา โดยการ นาระบบระบายน้าที่มีในพื้นที่เดิมมาใช้ให้ได้มากที่สุด ประกอบกับระบบ
ระบายน้าที่ออกแบบใหม่
 ค่าระดับที่ดาเนินการทั้งหมด ต้องอ้างอิงจากระดับน้าทะเลปานกลาง (รทก.)
(๓) กาหนดหลักเกณฑ์สาหรับออกแบบรายละเอียดทางโครงสร้าง ดังนี้
 American Concrete Institute, ACI
 American Institute of Steel Construction, AISC
 American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO
 American Society for Testing and Material, ASTM
 มาตรฐานกรมโยธาธิการและผังเมือง
 มาตรฐานกรมชลประทาน
 มาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม
(๔) ออกแบบรายละเอียดและจัดทาแบบก่อสร้างองค์ประกอบของโครงการของระบบ ป้องกัน น้าท่วมและ
ระบบระบายน้า ทั้งมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างและ /หรือมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง โดยพิจารณาถึงความมั่นคงแข็งแรง
ทางวิศวกรรม ความประหยัด ความเหมาะสม ในวิธีการก่อสร้าง รวมทั้งการใช้งานและดูแลบารุงรักษา
(๕) ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และจัดทาเอกสารประกวดราคา โดยจะต้องครอบคลุมรายการงานทั้งหมด
ที่จาเป็นต้องดาเนินการในขั้นตอนก่อสร้างงานนั้นๆ ทั้งงานก่อสร้างถาวรและชั่วคราว พร้อมรายละเอียดที่สนับสนุน
การประมาณการต่างๆ เช่น แหล่งที่มาของราคาวัสดุค่าขนส่งและแรงงาน ใบเสนอราคา เอกสารแสดงรายละเอียด
ของวัสดุ (Catalog) เป็นต้น
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(๖) จัดทาแผนงานก่อสร้างโครงการ

โดยแบ่งงานออกเป็นแต่ละเฟส

ให้สอดคล้องกับการบริหาร

งบประมาณ ระยะเวลาการก่อสร้าง

รูปที่ ๑ แผนที่ตั้งโครงการออกแบบรายละเอียดปรับปรุงระบบป้องกันน้าท่วมและระบบระบายน้า
ศูนย์วิปัสสนายุวพุทธฯ เขมรังสี พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์ ๔)
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รูปที่ ๒
แผนผังที่ตั้ง
โครงการ
ออกแบบ
รายละเอียด
ปรับปรุง
ระบบ
ป้องกันน้า
ท่วมและ
ระบบระบาย
น้า ศูนย์
วิปัสสนายุว
พุทธฯ เขม
รังสี
พระนครศรีอ
ยุธยา (ศูนย์
๔)
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๔. ระยะเวลาดาเนินการและกาหนดส่งรายงาน
ระยะเวลาดาเนินการ จานวน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้ปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง โดยที่ปรึกษาฯ จะต้องจัดทา
รายงานและส่งมอบผลงานต่างๆ ตามกาหนดดังนี้
๔.๑ รายงานการออกแบบเบื้องต้น
ส่งรายงานการออกแบบเบื้องต้น ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง จานวน ๒ ชุด
พร้อม CD ๑ ชุด
๔.๒ รายงานการออกแบบรายละเอียด
ส่งรายงานการออกแบบรายละเอียด ภายใน ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง จานวน ๒
ชุด พร้อม CD ๑ ชุด ประกอบด้วย
(๑) รายงานการออกแบบรายละเอียดแยกตามพื้นที่ ประกอบด้วย
 รายการคานวณของระบบป้องกันน้าท่วมและระบบระบายน้า
 แผนผังรวมของโครงการ โดยแสดงรายละเอียดตาแหน่งของท่อระบายน้าหรือรางระบายน้า บ่อ
สูบ ประตูระบายน้า และบ่อหน่วง (ถ้ามี)
 ตาแหน่งและแบบรายละเอียดของ ขนาด แนวท่อ และความชันท่อ หรือรางระบายน้า แสดงทั้ง
แปลนและรูปตัดขวาง
 ตาแหน่งและแบบรายละเอียดของบ่อสูบ แสดงทั้งแปลนและรูปตัดขวาง
 ตาแหน่งและแบบรายละเอียดของประตูระบายน้า แสดงทั้งแปลนและรูปตัดขวาง
 ตาแหน่งและขนาดของบ่อหน่วง แสดงทั้งแปลนและรูปตัดขวาง (ถ้ามี)
(๒) เอกสารประกวดราคา ประกอบด้วย
 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประกวดราคาค่าก่อสร้าง
 แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบตามข้อ (๑) ขนาด เอ๓
 บัญชีแสดงปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง
 แผนปฏิบัติงานและลาดับงานก่อสร้างโดยแบ่งเป็นแต่ละเฟส
๕. ค่าจ้างของที่ปรึกษา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กาหนดค่าจ้างที่ปรึกษาฯ ในการออกแบบรายละเอียด
ปรับปรุงระบบป้องกันน้าท่วมและระบบระบายน้า ภายในวงเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท โดยจะจ่ายค่าจ้างให้ที่ปรึกษา ๓ งวด ดังนี้
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งวดที่ ๑ จานวนร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อเซ็นต์สัญญาจ้าง
งวดที่ ๒ จานวนร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาฯ ได้ส่งรายงานการออกแบบเบื้องต้น ภายในเวลา ๓๐
วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
งวดที่ ๓ จานวนร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อที่ปรึกษาฯ ได้ส่ง รายงานการออกแบบรายละเอียด และเอกสาร
ประกอบทั้งหมด ภายในเวลา ๖๐ วัน นับตั้งแต่วันที่แจ้งให้เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง
๖. อัตราค่าปรับ
ในกรณีที่ปรึกษาไม่สามารถปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาจ้าง ที่ปรึกษาจะต้องชาระค่าปรับ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๐๕ ของค่าจ้างทั้งหมด นับถัดจากวันที่กาหนดแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง
๗. การจัดทาข้อเสนอ
ที่ปรึกษา ฯ จะต้องจัดทาข้อเสนอด้านเทคนิค (Technical Proposal) และข้อเสนอด้านราคา (Financial
Proposal) เป็นภาษาไทย ให้รวมเป็นเล่มเดียวกัน และมีหนังสือนาส่งให้ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ พิจารณา ดังนี้
๗.๑ ข้อเสนอด้านเทคนิค
ข้อเสนอด้านเทคนิค จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
๗.๑.๑ ผลงานของที่ปรึกษา ฯ ด้านออกแบบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับงาน ระบบป้องกันน้าท่วม และงานระบบ
ระบายน้า ไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยผลงานที่เสนอจะต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ว่าจ้าง
๗.๑.๒ แนวคิดและวิธีทางาน (General Approach Methodology) และเกณฑ์การออกแบบรายละเอียด
๗.๑.๓ รายละเอียดของแผนงาน (Work Plan) ที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของงาน
๗.๑.๔ ประวัติ ผลงานและประสบการณ์ของบุคลากร ที่จะปฏิบัติงานในโครงการฯ จะต้องประกอบด้วยบุคลากร
หลัก ที่ได้รับ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับสามัญวิศวกรโยธาขึ้นไป อย่างน้อย ๑ ตาแหน่ง ตาม
รายการข้างท้ายนี้
(๑) วิศวกรหัวหน้าโครงการ
(๒) วิศวกรชลประทาน/แหล่งน้า
(๓) วิศวกรสารวจ
(๔) วิศวกรโยธา / โครงสร้าง
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๗.๑.๕ แผนระยะเวลาและจานวนคน–เดือน ของบุคลากรหลักที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ และแผนการส่งผลงาน
๗.๑.๖ มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ากว่า ๑๐ ล้านบาท
๗.๒ ข้อเสนอด้านราคา
ข้อเสนอด้านราคา จะต้องเสนอเป็นเงินบาทให้สอดคล้องกับจานวน “คน-เดือน” ที่เสนอ โดยระบุภาษีมูลค่าเพิ่มให้
ชัดเจน
๘. การยื่นข้อเสนอ
ผู้รับจ้า งออกแบบฯ จะต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาของโครงการ

ให้รวมเป็นซองเดียว

จานวน ๒ ชุด และมีหนังสือนาส่งยื่นต่อ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายในวันที่ ๒๐ มกราคม
๒๕๖๑ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม
๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

(นางสาวพัฒน์นรี แย้มโกสุมภ์)
ผู้อานวยการยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
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