ข้ อกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ (TOR)
ที่ปรึกษำควบคุมงำน
โครงกำรปรับปรุงซ่ อมแซมอำคำรที่ทำกำรสถำนเอกอัครรำชทูต ณ กรุ งสตอกโฮล์ ม
1. ควำมเป็ นมำ

ด้ วยกระทรวงการต่างประเทศได้ อนุมตั ใิ นหลักการให้ จดั สรรงบประมาณในวงเงิน
90,000,000 บาท สาหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการและพื ้นที่สานักงานฝ่ ายกงสุลของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ตังอยู
้ เ่ ลขที่ Floragatan 3, 114 31 Stockholm เป็ นอาคาร 3 ชัน้ (รวม
สานักงานฝ่ ายกงสุลซึ่งอยูช่ นล่
ั ้ าง) และอาคารเก็บของ 1 ชัน้ มีขนาดพื ้นที่ใช้ สอยรวม 750 ตารางเมตร รวมค่า
ว่าจ้ างที่ปรึกษาด้ านต่าง ๆ และค่าขออนุญาตปรับปรุงซ่อมแซมที่เกี่ยวข้ อง และอนุมตั ิให้ สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงสตอกโฮล์ม ดาเนินการจัดจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการฯ ในวงเงิน
2,000,000 บาท โดยเบิกจ่ายงบประมาณจากโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและบารุงรักษาอาคารสิ่งก่อสร้ างใน
ต่างประเทศ ซึง่ กระทรวงการคลังอนุมตั ใิ ห้ กระทรวงการต่างประเทศหักเงินค่าใช้ จา่ ยการดาเนินงานการกงสุล
ในปี งบประมาณ 2560 เพิ่มเติม จานวน 1,000,000,000 บาท ซึง่ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ จดั จ้ างที่ปรึกษา
สารวจและออกแบบการปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งภายในแล้ ว และกาลังอยู่ในช่วงดาเนินการหาผู้รับเหมา
ในการนี ้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม จึงมีความประสงค์จะจ้ างที่ปรึกษาควบคุม
งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการฯ ด้ วยวิธีตกลง เพื่อควบคุมผู้รับเหมาปรับปรุงซ่อมแซม/ตกแต่ง
ภายในให้ ดาเนินการตามสัญญา โดยใช้ หลักวิชาชีพทัง้ ทางด้ านวิศวกรรมและสถาปั ตยกรรม ให้ ข้อมูลทาง
เทคนิค รวมไปถึงดาเนินการตรวจสอบความถูกต้ องของผู้รับเหมาให้ เป็ นไปตามงวดงานก่อนการดาเนินการ
ตรวจรับ เพื่อให้ การปรับปรุงซ่อมแซมเป็ นไปด้ วยความรอบคอบ มีประสิทธิภาพ และได้ มาตรฐาน
2. วัตถุประสงค์
เพื่อว่าจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ดาเนินการควบคุมงานโครงการดังกล่าวให้ มีความถูกต้ องตามรูปแบบและ
รายละเอียดที่ผ้ อู อกแบบกาหนดให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อตกลงตามสัญญากับผู้รับเหมา และถูกต้ องตาม
กฎหมายและข้ อบังคับท้ องถิ่น รวมไปถึงได้ มาตรฐานตามหลักการด้ านสถาปั ตยกรรมที่สอดคล้ องและ
เหมาะสมกับการปฏิบตั งิ านของระเบียบวิธีปฏิบตั ขิ องกระทรวงการต่างประเทศ
3. คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษำ
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องเป็ นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านสถาปั ตยกรรมด้ านออกแบบ
หรื อตกแต่งภายใน วิศวกรรม หรื ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในภูมิภาคยุโรป และมีประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า
20 ปี
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ที่ถกู ระบุชื่อไว้ ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ ้งงานของทาง
ราชการและได้ แจ้ งเวียนชื่อแล้ ว หรื อไม่เป็ นผู้ที่ได้ รับผลของการสัง่ ให้ นิติบคุ คลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผู้ทิ ้งงานตาม
ระเบียบราชการ
3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่นที่เข้ าเสนอราคา และ/หรื อ ต้ องไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากัน หรื อไม่เป็ น
ผู้กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการจัดจ้ างครัง้ นี ้
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องผ่านการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัตเิ บื ้องต้ นของกระทรวงการ
ต่างประเทศ
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้ องไม่เป็ นผู้ได้ รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ้มกัน ซึง่ อาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ ้นศาลไทย เว้ นแต่รัฐบาลของผู้ให้ บริการได้ มีคาสัง่ ให้ สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน้

4. สถำนที่ดำเนินงำนปรับปรุงซ่ อมแซม
อาคารที่ทาการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เลขที่ Floragatan 3, 114 31
Stockholm
5. ระยะเวลำดำเนินกำร
ระยะเวลาดาเนินการควบคุมงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม ให้ แล้ วเสร็จภายใน 150 วัน (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบวัน) นับจากวันลงนามใน
สัญญาจ้ าง
6. กำรส่ งมอบงำน
ผู้รับจ้ างจะต้ องส่งมอบงานตลอดช่วงเวลา 150 วัน (หนึง่ ร้ อยห้ าสิบวัน) นับจากวันลงนามใน
สัญญาจ้ าง โดยแบ่งเป็ นงวดงานออกเป็ นรายงวดหรื อรายเดือน ตามแผนงานที่ได้ ตกลงกัน
7. วงเงินในกำรจัดจ้ ำง
ราคากลางจ้ างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทาการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม เป็ นเงินทังสิ
้ ้น 2,276,510 บาท
8. สถำนที่ตดิ ต่ อเพื่อขอทรำบข้ อมูลเพิ่มเติม
ประชาชนผู้สนใจสามารถส่งข้ อเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมโดยเปิ ดเผย
ตัวได้ ทางไปรษณีย์ ส่งไปที่ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงสตอกโฮล์ม ตังอยู
้ ท่ ี่ Floragatan 3, Box 26220,
11431 Stockholm ตังแต่
้ วนั ที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2560 หรื อที่เบอร์ โทรศัพท์
+46 8 588 04 250
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงสตอกโฮล์ม
1 สิงหาคม 2560

