ประกาศ สานักงานธนารักษ์พนื้ ที่นครปฐม
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์แบบ 4 คัน
-------------------------------------ด้ ว ย ส านั ก งานธนารั ก ษ์ พื้ น ที่ น ครปฐม มี ค วามประสงค์ จ ะสอบราคาจ้ า งก่ อ สร้ า ง
โรงจอดรถยนต์แบบ 4 คัน โดยมีร ายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะตามที่กาหนด ดังเอกสารที่ แนบ และ
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นนิติบุคคลและมีอาชีพรับจ้างที่สามารถดาเนินการก่อสร้างงานที่สอบราคาจ้างได้
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ สานักงาน ณ วัน
ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. นิติบุคคลจะต้อ งปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกั นและปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ เรื่องหลัก เกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีร ายรับรายจ่ายของโครงการที่
นิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2554, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555
(1) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(2) นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(3) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูล
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 9 กั นยายน 2557 ถึง วันที่ 22 กั นยายน 2557
ระหว่างเวลา 09.30 – 15.00 น. ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม และกาหนดเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ 23 กันยายน 2557 ในเวลา 11.00 น. ณ สานักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

/ ผู้สนใจ....

-2ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สานักงานธนารักษ์พื้นที่ นครปฐม
เลขที่ 70/1 ถนนสนามจั น ทร์ ต าบลสนามจั น ทร์ อ าเภอเมื อ ง จั ง หวั ด นครปฐม ระหว่ า ง
วั น ที่ 9 กั น ยายน 2557 ถึ ง วั น ที่ 22 กั น ยายน 2557 ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บ ไซต์
www.gprocurement.go.th และ www.treasury.go.th หรื อ สอบถามทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
0-3425-0943 ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

(นางรัตนา สมสวัสดิ)์
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม

ข้อกาหนดทั่วไป
1. ก่อนดาเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบสถาปัตยกรรม แบบโครงสร้าง และแบบ
งานระบบอื่นๆ และข้อกาหนดให้เข้าใจ หากสงสัยหรือพบสิ่งขัดแย้งในแบบ ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้
ผู้ออกแบบทราบทันที
2. ข้อกาหนดของน้าหนักบรรทุกจร และแรงลมในการออกแบบ
2.1 น้าหนักบรรทุกจร
- น้าหนักบรรทุกจรของหลังคาโครงเหล็ก
50 กก./ตร.ม.
น้าหนักบรรทุกที่จอดรถ
400 กก./ตร.ม.
2.2 แรงลม
- สาหรับความสูงน้อยกว่า 10 เมตร
50 กก./ตร.ม.
- สาหรับความสูงมากกว่า 10_20 เมตร
80 กก./ตร.ม.
- สาหรับความสูงมากกว่า 20_40 เมตร
120 กก./ตร.ม.
2.3 มาตรฐานการออกแบบ
- โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ออกแบบโดยวิธี WORKING STRESS DESIGN METHOD
มาตรฐาน AC1-318-95 ของ AMERICAN CONCRETE INSTITUTE และมาตรฐานสาหรับ
อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วงแรงใช้งาน ว.ส.ท.1008_38 ของวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทย
- โครงสร้างเหล็ก ออกแบบตามมาตรฐาน AISS (AMERICAN INSTITUTE OF STEEL
CONSTRUCTION) และมาตรฐานสาหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ ว.ส.ท. 1015_40 ของ
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
3. ฐานราก
3.1 เสาเข็มที่ใช้ในโครงการ (ให้ทาการสารวจดินก่อนเพื่อหาความยาวของเสาเข็ม)
- หากพื้นที่ก่อสร้างไม่สามารถใช้เสาเข็มตอกได้ ให้ใช้เสาเข็มเจาะ
- เสาเข็มตอก ขนาด  0.15 x 4 ม. น้าหนักบรรทุกปลอดภัยของเสาเข็มจะต้องเท่ากับหรือ
มากกว่า 1.7 ตัน/ต้น
- ถ้าดินสามารถรับน้าหนักบรรทุกปลอดภัยได้มากกว่า 8 ตันต่อ ตร.ม. ให้ใช้ฐานรากแผ่ได้
- ในกรณีเ กิ ด เหตุสุดวิสัยไม่ ส ามารถใช้เ สาเข็ม ที่ ร ะบุในแบบแปลนได้ ผู้รับ จ้างจะต้องแจ้ง
ผู้ออกแบบเพื่อทาการแก้ไขฐานรากต่อไป
4. วัสดุ
4.1 คอนกรีต
- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ใช้กับงานโครงสร้างใต้ดิน, ฐานราก,เสาเข็ม,คาน,พื้นและ
ถังน้า
- คอนกรีตทุกประเภท ถ้าไม่กาหนดเป็นอย่างอื่นจะต้องมี กาลังรับ แรงอัด (รูปทรงกระบอก)
อย่างน้อย 210 กก./ตร.ซม. เมื่ออายุ 28 วัน

-

คอนกรีตที่ใช้ทาฐานราก พื้น คาน และกาแพงของชั้นใต้ดิน พื้นหลังคา และถังน้าจะต้อง
ป้ อ งกั น การซึ ม น้ า โดยใช้ วั ส ดุ ผ สม PLASTOCRETE-N และ WATERPROOFING
MEMBRAINE
4.2 เหล็กเสริม
- เหล็กเสริมตั้งแต่ 10 มม.ขึ้นไปต้องใช้เหล็กข้ออ้อยซึง่ มีกาลังคลากอย่างน้อย 3,000 กก./ซม. 2
- เหล็กเสริมขนาด 9 มม. และเล็กกว่าจะต้องมีกาลังคลากอย่างน้อย 2,400 กก./ซม. 2
(SR24 TIS.STANDARD)
5. ถ้าไม่มีข้อกาหนดเป็นอย่างอื่น กาแพงก่ออิฐทั้งหมดจะต้องมีเสาเอ็นและทับหลัง ทุกระยะ 2.50
เมตร และรอบช่องเปิดทั้งหมด เสาเอ็นและทับหลังจะต้องมีความหนาเท่ากับความหนากาแพง
และความกว้าง (SR30 TIS.STANDARD) อย่างน้อย 12.5 ซม. เสาเอ็นทับหลังจะต้องเสริมเหล็ก
2 RB9 mm. และ STIRUP RB6 @ 20 cm.
6. ระยะหุ้มคอนกรีตกับเหล็กเสริมให้เป็นไปตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
7. ระยะทาบและการงอ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ACI. หรือ ว.ส.ท.ซึ่งแสดงไว้ใน TYPICAL DETAIL
8. เหล็กรูปพรรณ
เหล็กรูปพรรณทั้งหมดรวมทั้ง GUSSET PLATE ต้องเป็นเหล็กรีดร้อนตามมาตรฐาน TIS หรือ
คุณสมบัติเทียบเท่าซึ่งมีกาลังคลากอย่างน้อย 2,400 กก./ตร.ซม.
9. สลักเกลียว
สลักเกลียวต้องเป็นคุณภาพ HIGH STRENGTH ชนิด A325 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM
10. การเชื่อมไฟฟ้า
ข้อกาหนดของการเชื่อมต้องเป็นไปตามมาตรฐาน STRUCTURAL WELDINGCODE AWS D1.179, ของ AMERICAN WELDING ลวดเชื่อมเป็นชนิด E60XX

……………………………………..

