
      
ร�างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)

งานจ�ดซ� อสารส"มก"อนชน&ดอะล)ม&เน*ยมซ�ลเฟต ชน&ดท*. ๑ ช� นค1ณภาพท*. ๑ ตามมาตรฐาน 
มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ พร"อมขนส�ง รวมจ=านวน ๖๓๑.๕ เมตร&กต�น ป@งบประมาณ ๒๕๖๐

๑. ความเปBนมา
การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒) จะด�าเน�นการจ�ดซ��อสารส มก อนชน�ดอะล�ม�เน#ยมซ�ลเฟต ชน�ดท#' ๑  

ช��นค)ณภาพท#' ๑ ตามมาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ พร อมขนส�ง รวมจ�านวน ๖๓๑.๕ เมตร�กต�น ป3งบประมาณ 
๒๕๖๐ เพ�'อจ�ดสรรให การประปาส�วนภ�ม�ภาคสาขาในส�งก�ด การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒

ค=าจ=าก�ดความ
กปภ. หมายถ9ง          การประปาส�วนภ�ม�ภาค
กปภ.ข. หมายถ9ง การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต
ผ� เสนอราคา หมายถ9ง น�ต�บ)คคล หร�อกล)�มน�ต�บ)คคลท#'ม#ส�ทธ�<เข าเสนอราคา
พ�สด)ท#'จ�ดซ��อฯ หมายถ9ง  สารส มอ)ตสาหกรรม ชน�ดท#' ๑ ช��นค)ณภาพท#' ๑ ตามมาตรฐาน 

มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ ตามรายละเอ#ยดค)ณล�กษณะเฉพาะใน ข อ ๔        
ผ� ซ��อ หมายถ9ง  การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ (กปภ.ข.๒)
ผ� ขาย หมายถ9ง ผ� เสนอราคาซ9'งได ร�บการพ�จารณาค�ดเล�อกและได ลงนามในส�ญญา
มอก. หมายถ9ง มาตรฐานผล�ตภ�ณฑDอ)ตสาหกรรม
ร)�น (Lot.) หมายถ9ง สารส มท#'ท�าโดยกรรมว�ธ#เด#ยวก�น บรรจ)ในภาชนะบรรจ)ชน�ด และขนาด

เด#ยวก�นท#'ท�า หร�อส�งมอบ หร�อซ��อขายในระยะเวลาเด#ยวก�น

๒. ว�ตถ1ประสงคD
๒.๑ เพ�'อจ�ดซ��อสารส มชน�ดก อน ส�าหร�บผล�ตน��าประปาให ก�บ การประปาส�วนภ�ม�ภาคสาขาในส�งก�ด 

การประปาส�วนภ�ม�ภาคเขต ๒ จ�านวน ๖๓๑.๕ เมตร�กต�น ตามแผนการส�งมอบ
๒.๒ เพ�'อให สารส มท#'จะจ�ดซ��อม#ค)ณภาพได มาตรฐานตาม มอก.๑๖๕-๒๕๕๔

๓. ค1ณสมบ�ต&ของผ)"เสนอราคา
๓.๑ เปIนผ� ม#อาช#พขายพ�สด)ตามท#'ก�าหนดด�งกล�าว
๓.๒ ไม�เปIนผ� ท#'ถ�กระบ)ช�'อไว ในบ�ญช#รายช�'อผ� ท��งงานของทางราชการและได แจ งเว#ยนช�'อแล ว 
๓.๓ ไม�เปIนผ� ได ร�บเอกส�ทธ�<หร�อความค) มก�นซ9'งอาจปฏ�เสธไม�ยอมข9�นศาลไทย เว นแต�ร�ฐบาลของผ� เสนอราคา

ได ม#ค�าส�'งให สละส�ทธ�<ความค) มก�นเช�นว�าน��น

- ๒ -/๓.๔ ไม�เปIนผ� ม#......
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๓.๔ ไม�เปIนผ� ม#ผลประโยชนDร�วมก�นก�บผ� เสนอราคารายอ�'นท#'เข าเสนอราคาให แก� กปภ . และไม�เปIน 
ผ� กระท�าการ อ�นเปIนการข�ดขวางการแข�งข�นราคาอย�างเปIนธรรมในการจ�ดซ��อคร��งน#�

๓.๕ บ)คคลหร�อน�ต�บ)คคลท#'จะเข าเปIนค��ส�ญญาต องไม�อย��ในฐานะเปIนผ� ไม�แสดงบ�ญช#รายร�บรายจ�ายหร�อ
แสดงบ�ญช#รายร�บรายจ�ายไม�ถ�กต องครบถ วนในสาระส�าค�ญ

๓.๖ บ)คคลหร�อน�ต�บ)คคลท#'จะเข าเปIนค��ส�ญญาก�บหน�วยงานของร�ฐ ซ9'งได ด�าเน�นการจ�ดซ��อจ�ดจ างเช�าด วย
ระบบอ�เลMกทรอน�กสD (e-Government Procurement : e-GP) ต องลงทะเบ#ยนในระบบอ�เลMกทรอน�กสDของ 
กรมบ�ญช#กลางท#'เวMปไซตDศ�นยDข อม�ลจ�ดซ��อจ�ดจ างภาคร�ฐ

๓.๗ ค��ส�ญญาต องร�บและจ�ายเง�นผ�านบ�ญช#ธนาคาร เว นแต�การจ�ายเง�นแต�ละคร��ง ซ9'งม#ม�ลค�าไม�เก�น 
สามหม�'นบาทค��ส�ญญาอาจร�บจ�ายเง�นสดกMได 

๔. รายละเอ*ยดค1ณล�กษณะเฉพาะ
๔.๑ ค1ณล�กษณะท�.วไป
      ต องเปIนสารส มอ)ตสาหกรรมท#'ม#ค)ณล�กษณะเปIนไปตามมาตราฐานผล�ตภ�ณฑDอ)ตสาหกรรมของ

กระทรวงอ)ตสาหกรรม เลขท#' มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ ชน�ดท#' ๑ ช��นค)ณภาพท#' ๑ ม#ล�กษณะเปIนก อน ชน�ดอะล�ม�เน#ยม
ซ�ลเฟต และได ร�บเคร�'องหมายมาตรฐานอ)ตสาหกรรม

๔.๒ ค1ณล�กษณะทางเคม*
๔.๒.๑ สารท#'ไม�ละลายน��า ร อยละโดยน��าหน�กไม�เก�น ๐.๓
๔.๒.๒ ความเปIนกรด-ด�าง(pH) ไม�น อยกว�า ๒.๘
๔.๒.๓ อะล�ม�นา(ค�านวณเปIน Al ๒ O ๓) ร อยละโดยน��าหน�กไม�น อยกว�า ๑๖.๐
๔.๒.๔ เกล�อแอมโมเน#ยม(ค�านวณเปIน NH ๓) ร อยละโดยน��าหน�กไม�เก�น ๐.๐๓
๔.๒.๕ เหลMก(Fe) ร อยละโดยน��าหน�กไม�เก�น ๐.๑
๔.๒.๖ โลหะหน�ก(ค�านวณเปIน Pb) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๔๐
๔.๒.๗ สารหน� (ค�านวณเปIน As ๒ O ๓) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๕.๐

 ๔.๒.๘ แมงกาน#ส(Mn) ม�ลล�กร�มต�อก�โลกร�ม ไม�เก�น ๕๐

๔.๓ การบรรจ1
๔.๓.๑ ให บรรจ)สารส มก อนในถ)งท#'ท�าด วยว�สด) ซ9'งม#ความเหน#ยวคงทนไม�ฉ#กขาดง�ายในการขนส�ง

และเปIนถ)งใหม�ไม�เคยใช งานมาก�อน โดยบรรจ)สารส มม#น��าหน�กส)ทธ�ถ)งละ ๒๕ ก�โลกร�ม และท#'ถ)งสารส มจะต องระบ)
ร)�น (Lot.) ของสารส มท#'ผล�ตด วย

๔.๓.๒  น��าหน�กส)ทธ�ของสารส มในแต�ละภาชนะบรรจ)ต องไม�น อยกว�าท#'ระบ)ไว ท#'ฉลาก

- ๓ -/๔.๔ เคร�'องหมาย......
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๔.๔ เคร�.องหมายและฉลาก
      ภาชนะท#'บรรจ)สารส มท)กหน�วยอย�างน อยต องม#เลข อ�กษร หร�อเคร�'องหมายแจ งรายละเอ#ยดต�อไปน#�  

โดยพ�มพDให เหMนได ช�ดเจน 
๔.๔.๑ ช�'อผล�ตภ�ณฑD
๔.๔.๒ ว�น เด�อน ป3ท#'ท�า หร�อรห�สร)�น (Lot.) ท#'ท�า
๔.๔.๓ ประเภท ชน�ด และช��นค)ณภาพ  
๔.๔.๔ น��าหน�กส)ทธ�เปIนก�โลกร�ม
๔.๔.๕ ช�'อผ� ท�า หร�อโรงงานท#'ท�า หร�อเคร�'องหมายการค าท#'จดทะเบ#ยน หร�อช�'อผ� จ�ดจ�าหน�าย 

ในกรณ#ท#'ใช ภาษาต�างประเทศ ต องม#ความหมายตรงก�บภาษาไทยท#'ก�าหนดไว 
๔.๕ การส1�มต�วอย�างและเกณฑDการต�ดส&น

๔.๕.๑ ผ� ซ��อจะเปIนผ� ส)�มต�วอย�าง ซ9'งผ� ขายจะต องอ�านวยความสะดวก และให ความช�วยเหล�อใน 
การส)�มต�วอย�างเพ�'อน�าไปทดสอบค)ณสมบ�ต�ทางเคม#จากสารส มท#'บรรจ)ถ)งเร#ยบร อยแล วเปIนร)�นๆไป โดยสารส ม  
แต�ละร)�น (Lot.) จะต องม#ขนาดไม�เก�น ๕๐๐ เมตร�กต�น ผ� ซ��อจะส)�มต�วอย�างท)กคร��งท#'ส�งมอบ อย�างน อย ๑ ต�วอย�างต�อ
สารส ม ๒๕๐ เมตร�กต�น เศษของ ๒๕๐ เมตร�กต�น ค�ดเปIน ๒๕๐ เมตร�กต�น การส)�ม ๑ ต�วอย�างจะเกMบ ๓ ถ)งๆละ ๑ 
ก�โลกร�ม น�ามารวมก�นแล วแยกออกเปIน ๓ ส�วนๆ ละ เท�าๆก�น ผ� ซ��อหร�อต�วแทนของผ� ซ��อ และผ� ขายลงลายม�อช�'อ
ก�าก�บไว ท#'ต�วอย�างท��ง ๓ ส�วน และผ� ซ��อหร�อต�วแทนของผ� ซ��อ และผ� ขายแยกเกMบต�วอย�างคนละส�วน อ#ก ๑ ส�วน ผ� ซ��อ
หร�อต�วแทนผ� ซ��อและผ� ขาย ต องร�วมก�นน�าต�วอย�างไปส�งให กรมว�ทยาศาสตรDบร�การ หร�อหน�วยงานของร�ฐ หร�อบร�ษ�ท
เอกชนท#'ได ร�บการร�บรองตามมาตรฐานสากล ซ9'งผ� ซ��อเหMนชอบให เปIนผ� ทดสอบ และค�าใช จ�ายในการน#�เปIนของผ� ขาย
ท��งส��น

 ๔.๕.๒ เม�'อกรมว�ทยาศาสตรDบร�การ หร�อหน�วยงานของร�ฐ หร�อบร�ษ�ทเอกชนท#'ได ร�บการร�บรอง
ตามมาตรฐานสากล ทดสอบค)ณภาพสารส มเสรMจเร#ยบร อยแล ว ผ� ซ��อหร�อต�วแทนของผ� ซ��อจะเปIนผ� ไปร�บรายงานผล
การทดสอบเอง หร�อให หน�วยงานท#'ท�าการทดสอบส�งผลการทดสสอบให ผ� ซ��อ หร�อต�วแทนของผ� ซ��อโดยตรง และผ� ซ��อ  
หร�อต�วแทนของผ� ซ��อจะเปIนผ� แจ งผลการทดสอบให แก�ผ� ขายทราบ แล วผ� ขายจ9งส�งมอบสารส มร)�นน��น ให แก� กปภ . 
ตามแผนการส�งมอบได 

 ๔.๕.๓ ในกรณ#ท#'สารส มม#อะล�ม�นาน อยกว�าท#'ก�าหนด (๑๖%) และผ� ซ��อยอมร�บสารส มน��นผ� ขาย
ย�นยอมให ผ� ซ��อห�กเง�นค�าสารส มลดลงตามอ�ตราส�วนของจ�านวนอะล�ม�นาท#'ขาดไปต�อจ�านวนอะล�ม�นาท#'ก�าหนด 
โดยค�านวณจากราคาสารส มต�อต�นท#'ตกลงซ��อขายก�น

๔.๕.๔ หากรายงานผลการทดสอบสารส ม ปรากฎผลค)ณล�กษณะท�'วไป และทางเคม#ไม�อย��ในเกณฑD
มาตรฐาน มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ ผ� ขายจะต องช�าระค�าปร�บค�ดเปIนร อยละ ๕ ของจ�านวนเง�นค�าสารส มของร)�นน��นในงวด
ถ�ดไป เว นแต�ร)�นน��นเปIนร)�นส)ดท ายให รอจนกว�าจะม#ผลทดสอบสารส มจ9งจะเบ�กจ�ายเง�นให ก�บผ� ขายได 

- ๔ -/๔.๕.๕ ผ� ขายจะต อง......
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๔.๕.๕ ผ� ขายจะต องม#สารส มท#'ผ�านการทดสอบค)ณล�กษณะเฉพาะในข อ ๔.๑ ถ9งข อ ๔.๔ ส�ารองไว 
ซ9'งพร อมท#'จะส�งให ผ� ซ��อได ท)กว�น ว�นละไม�น อยกว�า ๓๐ เมตร�กต�น

๔.๖ การทดสอบ
      อ างอ�งตามว�ธ#ทดสอบ มอก.๑๖๕-๒๕๕๔ : สารส ม

๕. ระยะเวลาด=าเน&นการและการส�งมอบ
๕.๑ กปภ.ข.๒ ขอสงวนส�ทธ�<ท#'จะเพ�'มหร�อลดจ�านวนได ไม�เก�น ๒๐% ของจ�านวนตามส�ญญา
๕.๒ ผ� ขายจะต องส�งมอบสารส มต�ดต�อก�นจนกว�าจะครบจ�านวนตามส�ญญาในแผนการส�งมอบ
๕.๓ ผ� ขายจะต องส�งมอบสารส ม ตามจ�านวน และสถานท#'ท#' กปภ.ข.๒ แจ งไว ในแผนการส�งมอบท#'แนบ

ภายในว�นท#' ๒๐ ของเด�อน
๕.๔ การส�งมอบ หากไม�ได ร�บแจ งจาก กปภ.สาขาในส�งก�ด กปภ.ข.๒ หร�อจาก กปภ.ข.๒ ให ผ� ขายจ�ดส�ง

สารส มให การประปาส�วภ�ม�ภาคสาขาต�างๆ ตามจ�านวน เวลา และจ)ดส�งมอบ ตามแผนการส�งมอบสารส มท#'แนบ
๕.๕ กรณ#ท#' กปภ.สาขาในส�งก�ด กปภ.ข.๒ หร�อ กปภ.ข.๒ ต องการเปล#'ยนแปลงจ�านวนในการส�'งซ��อ และ

ก�าหนดเวลาจ�ดส�งแตกต�างไปจากท#'ก�าหนดไว ในแผนการส�งมอบสารส มท#'แนบ กปภ.ข.๒ จะแจ งให ผ� ขายทราบ 
ล�วงหน า ก�อนการส�งมอบไม�น อยกว�า ๓ ว�นท�าการ

๕.๖ ในกรณ#ท#'ผ� ขายไม�สามารถส�งมอบสารส ม ตามว�นท#'ก�าหนดในแผนการส�งมอบของแต�ละสาขา หร�อ 
ส�งมอบได ไม�ครบตามจ�านวนท#'ก�าหนด นอกจากผ� ขายจะต องถ�กปร�บเปIนรายว�นตามส�ญญาแล ว ผ� ขายจะต องถ�กห�ก
เง�นชดใช ค�าเส#ยหายตามว�น และจ�านวนท#'ก�าหนด โดยผ� ขายจะต องชดใช ค�าเส#ยหายค�ดเปIนเง�น ๕๐๐ บาท 
(เง�นห าร อยบาทถ วน) ต�อจ�านวนสารส มท#'ไม�ได ร�บมอบ ๑ เมตร�กต�น เศษของ ๑ เมตร�กต�นให ค�ดเปIน ๑ เมตร�กต�น 
การถ�กห�กค�าเส#ยหายด�งกล�าว ไม�ท�าให ผ� ขายพ นความร�บผ�ดชอบในความเส#ยหายท#'ท�าให  กปภ.ข.๒ ไม�ม#สารส มใช ใน 
การผล�ตน��าประปาแต�อย�างใด

๕.๗ การส�งมอบสารส มท#'เก�นก�าหนดระยะเวลาส�งมอบตามแผนการส�งมอบ ผ� ขายจะต องแจ งเปIนหน�งส�อให 
ผ� ซ��อทราบล�วงหน าไม�น อยกว�า ๓ ว�นท�าการของผ� ซ��อ

๕.๘ กรรมส�ทธ�<แห�งสารส มท#'ตกลงซ��อขายน#�จะโอนมาย�งผ� ซ��อ เม�'อผ� ขายได จ�ดการขนส�งสารส มตามแผน 
การส�งมอบให ผ� ซ��อ เม�'อขนถ�ายลงในสถานท#' กปภ.สาขาปลายทางของผ� ซ��อ เร#ยบร อยแล วเท�าน��น 

๕.๙ ผ� ขายจะต องจ�ดท�ารายละเอ#ยดการส�งมอบสารส มแต�ละงวดท#'จ�ดส�ง โดยระบ)จ�านวน สถานท#' ร)�น (Lot.)
ท#'จ�ดส�ง และปร�มาณคงเหล�อแต�ละงวด ตามจ�านวนท#'ช�กต�วอย�าง
๖. การร�บประก�นความช=าร1ดบกพร�อง

ผ� ขายจะต องร�บประก�นความช�าร)ดบกพร�องเปIนเวลาไม�น อยกว�า ๓ เด�อน น�บจากว�นส��นส)ดส�ญญา

๗. งบประมาณในการจ�ดซ� อ
การจ�ดซ��อคร��งน#�ใช งบประมาณของการประปาส�วนภ�ม�ภาค ประจ�าป3 ๒๕๖๐ วงเง�นงบประมาณ 

๓,๗๘๓,๙๔๘ บาท (เง�นสามล านเจMดแสนแปดหม�'นสามพ�นเก าร อยส#'ส�บแปดบาทถ วน) รวมภาษ#ม�ลค�าเพ�'ม

…...............................................................
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