
ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference: TOR)
งาน “ก่อสรา้งบ้านพักพนักงานขนาด ๑๖ ครอบครวั กปภ.สาขานราธิวาส”

๑.วตัถุประสงค์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๕ มีโครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานขนาด ๑๖ ครอบครัว กปภ.สาขา

นราธิวาส ประจำาปงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐. - บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จึงมี
ความประสงค์จะประกวดราคาจา้งเหมางานน้ี ดว้ยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 

๒. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง งานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์
 ๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อทิ้งงานของทางราชการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแลว้
 ๒.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาล
ไทย เว้นแต่รฐับาลของผู้ยื่นข้อได้มีคำาสั่งให้สละสิทธิหความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน

๒.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ตอ้งไม่
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากบัผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วนัประกาศประกวดราคาจ้าง
ดว้ยวธิทีางอเิลค็ทรอนิกส ์หรอืไมเ่ป็นผูก้ระทำาการอนัเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอยา่งเป็นธรรมในการประมลูจา้งครัง้น้ี

๒.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการข้ึนทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ในการรับจ้างงานก่อสร้าง
ของ กปภ.ชั้นที่ ๑ – ๕  ทั้งน้ี กปภ.พจิารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไวใ้นหลักการณก์ารข้ึนทะเบียนผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองตน้ใน
การรับจา้งงานก่อสรา้งของ กปภ. ตามหลักเกณฑ์ที่แนบทา้ยประกาศประกวดราคา

๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชรีายรับรายจา่ยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญ

๒.๗ บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับการประปาส่วนภูมิภาคซ่ึงไดด้ำาเนินการจัดซ้ือจดัจ้างดว้ย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Goverment Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจดัจ้างของรฐั

๒.๘ คู่สัญญาต้องรับจา่ยเงินผา่นบัญชธีนาคาร ซ่ึงเจ้าของบัญชตีกลงเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรอืค่า
บริการอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผู้โอนเรียกเก็บ  และยินยอมให้มีการหักบัญชีเงินฝากธนาคารดังกล่าว  เว้น
แต่การรับจา่ยเงินแต่ละครัง้ ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจา่ยเป็นเงินสดก็ได้

๓. ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำาเนินการก่อสร้าง ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๓/๖๐  (A ๒) (จำานวน ๕๓ แผ่น รวมปก),

มาตรฐานและข้อกำาหนดประกอบงานก่อสร้าง และรายละเอียดวนัดูสถานที่ก่อสรา้ง ประกอบดว้ย
๓.๑ รื้อถอนอาคารบ้านพักพนักงานขนาด ๔ ครอบครัว จำานวน ๑ หลัง และคูระบายน้ำาหน้าบ้านพัก

ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๓/๖๐ แผนที่ ๒/๕๒ โดยวัสดุที่ยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ให้ผู้รับจ้างจัดทำาหนังสือแสดงรายการ
วัสด ุเพื่อส่งมอบคืน กปภ.สาขานราธิวาส ผู้รับจา้งจะต้องแยกประเภทวัสดแุละกองไว้ในพืน้ที่ที่ กปภ .กำาหนด ในสว่นของ
วัสดทุี่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ไดใ้ห้ผูร้ับจา้งขนไปทิ้งภายนอกพื้นที่ กปภ.

๓.๒ ผูร้ับจา้งจะตอ้งเจาะสำารวจชั้นดนิ (Boring Test) บริเวณพื้นที่กอ่สร้าง จำานวน ๑ จุด
๓.๓ กอ่สรา้งบ้านพักพนักงานขนาด ๑๖ ครอบครัว ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๓/๖๐

๒/๓.๔ ตดิตัง้...
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๓.๔ ติดตั้งสายไฟฟ้าประธานสำาหรับจ่ายอาคารบ้านพักพนักงานจากหม้อแปลงขนาด ๕๐๐ KVA
บริเวณโรงสูบน้ำาแรงสูง โดยติดตั้งสายชนิด IEC ๐๑ (THW) ขนาด ๔ x ๙๕ sq.mm เดิยลอยยึดกับลูกถ้วยบนเสาไฟฟ้า
เดิม มีระยะทางจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงอาคารบ้านพักพนักงานหลังใหม่ประมาณ ๒๐๐ เมตร และรื้อสายไฟฟ้าเดิม
สำาหรับจ่ายโหลดบ้านพักและอาคารแลปวิทยาศาสตร์ออก แลว้ประสานระบบไฟฟา้เข้ากับสายไฟฟา้ชุดใหม่ ตามแบบเลข
ที่   กผว.นธ.๓/๖๐ แผนที่ ๓๕/๕๒ – ๓๖/๕๒

๓.๕ วางท่อจ่ายน้ำาประปาภายในบริเวณ กปภ.สาขานราธิวาส ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๓/๖๐ แผนที่
๔๕/๕๒

๓.๖ กอ่สรา้งโรงจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๓/๖๐ แผนที่ ๓๓/๕๒
๓.๗ กอ่สรา้งคูระบายน้ำา ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๓/๖๐ แผนที่ ๓๔/๕๒
๓.๘ กอ่สรา้งถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๓/๖๐ แผนที่ ๓/๕๒
๓.๙ กอ่สรา้งทางเท้าปูบล็อคคอนกรตีแบบมีสี หนา ๖ ซม. ตามแบบเลขที่ กผว.นธ.๓/๖๐ แผนที่ ๓/๕๒
๓.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องก่อสร้างรั้วกั้นเขตก่อสร้าง รวมถึงเครื่องหมายหรือป้ายเตือนที่ได้มาตรฐานและมี

ความชัดเจน พร้อมทั้งจดัทำาระบบป้องกันฝุนนโดยรอบอาคารที่ก่อสรา้ง
๓.๑๑ กอ่สรา้งงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายละเอียดประกอบแบบก่อสรา้งทุกประการ

๔. ขอบเขตการดำาเนินงาน อ่นนๆ และ มาตรฐานประกอบการกอ่สร้าง
๔.๑ ผู้รับจ้างต้องจดัทำาและเสนอเอกสารรายละเอียดคุณสมบัติวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการก่อสร้าง ให้

ผู้วา่จ้างพจิารณาอนุมัตกิ่อนดำาเนินการจดัซ้ือลว่งหน้าอย่างน้อย ๑๕ วนั
                   ๔.๒ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆที่นำามาใช้งาน
ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใชง้านมากอ่น และมีคณุสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานตามที่ กปภ. กำาหนด ซ่ึงประกอบดว้ย

- มาตรฐานงานก่อสรา้ง กปภ.๐๑-๒๕๕๘ มาตรฐานงานกอ่สร้างทั่วไป      
- มาตรฐานงานก่อสรา้ง กปภ.๐๒-๒๕๕๘ มาตรฐานงานวางท่อทัว่ไป     
- มาตรฐานงานก่อสรา้ง กปภ.๐๔-๒๕๕๘ มาตรฐานงานระบบไฟฟา้
- มาตรฐานงานก่อสรา้ง แบบมาตรฐานประกอบงานก่อสรา้ง ๒๕๕๘
- มาตรฐานกำาหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในงานโครงสร้างอาคาร มยผ .๑๑๐๑-๕๒ ถึง

มยผ.๑๑๐๖-๕๒
- คุณสมบัติอุปกรณ์และข้อกำาหนดประกอบงานก่อสร้าง

                 ๔.๓ วัสดุท่อ อุปกรณ์ ประตูน้ำา มาตรวัดน้ำา เครื่องสูบน้ำาและเครื่องมือเครื่องใช้ ในกรณีที่มีผู้แทน
จำาหน่ายที่ข้ึนทะเบียนกับ กปภ. ผู้รับจ้างจะต้องจัดซ้ือจากผู้แทนจำาหน่ายที่ข้ึนทะเบียนกับ กปภ. เท่าน้ัน หากเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่มีผู้แทนจำาหน่ายที่ข้ึนทะเบียนกับ กปภ. แต่มีผู้แทนจำาหน่ายในประเทศไทย ผู้รับจ้างจะ
ต้องจดัซ้ือจากจากผู้แทนจำาหน่ายที่มีอยู่ในประเทศไทยเทา่น้ัน ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของ กปภ. ในการซ่อมบำารงุ
                 ๔.๔ ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบ As - Built drawing จำานวน ๕ ชุด และ File ในรูปแบบ Auto Cad
จำานวน ๕ ชดุ ให้แก ่กปภ. กอ่นสง่มอบงาน เพือ่เบิกจา่ยเงนิคา่งานก่อสร้าง ในงวดสุดทา้ยของการเบิกจ่ายตามสัญญา
             ๔.๕ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหารถยนต์ปิกอัพ ๔ ประตู เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ,๙๐๐ ซีซี. ที่มี
สภาพการใช้งานได้ดี โดยมีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน ๓ ปง หรือสภาพการใช้งาน ๙๐ % จำานวน ๑ คัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
การประปาส่วนภูมิภาคใช้ในการควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญาตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้
จ่ายเกี่ยวกับน้ำามันเชื้อเพลิง น้ำามันหล่อลื่น การต่อทะเบียน การทำาประกันภัยและค่าซ่อม และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบใน
กรณีเกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุ อันเกิดข้ึน เน่ืองจากการใช้รถยนต์ดังกล่าวไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดข้ึนกับเจ้า
หน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคหรือการประปาส่วนภูมิภาค ทั้งน้ีโดยผู้รับจ้างต้องนำากรมธรรม์ประกันภัยชั้น ๑ ของ
รถยนต์ดังกล่าวมาเป็นเอกสารประกอบการทำาสัญญาฯในวันทำาสัญญาดว้ย

๓/๔.๖ ผูร้ับจา้ง...
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       ๔.๖ ผูร้ับจา้งจะตอ้งก่อสรา้งอาคารสำานักงานชัว่คราว (๒๔ ตร.ม.) ตามแบบมาตรฐานประกอบงาน
ก่อสรา้ง ๒๕๕๘ เลขที่ SD ๑๔ D/๐๒๕-๐๓๓ จำานวน ๑ หลัง โดยตำาแหน่งก่อสรา้งระบุ ณ วันเริ่มต้นโครงการ

๕. การชำาระค่าจ้างและการจ่ายเงิน
๕.๑  การจ่ายค่าจ้าง
๕.๑.๑ กปภ. จะจ่ายค่างานแบบเหมารวม (Lump Sum) โดยกำาหนดการเบิกจ่ายตามงวดงานจำานวน

๙ งวด ตามทีร่ะบุในสัญญาจา้ง
๕.๑.๒ ผู้รับจ้างทีป่ระกวดราคาได้อาจขอรับเงินล่วงหน้าจำานวนรอ้ยละ ๑๕ ของเงินค่าจา้งงานก่อสร้าง

บ้านพักพนักงานขนาด ๑๖ ครอบครัว กปภ.สาขานราธิวาส โดยจะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตร
รัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำาประกันของธนาคารในประเทศ หรือหนังสือค้ำาประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และ
ประกอบธุรกิจค้ำาประกัน  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว
โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำาประกัน ให้แก่ กปภ. ก่อนการรับชำาระเงินล่วงหน้า หลังจากที่ กปภ. ส่งมอบพื้นที่ให้
ผู้รับจ้างเสนอแลว้เทา่น้ัน

๕.๑.๓ ในการจา่ยเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง กปภ. จะหักเงินค่าจ้างชดใช้เงินล่วงหน้า โดยจะหักร้อยละ
๑๕ ของคา่งานตั้งแต่งวดที่ ๑ เป็นตน้ไป ทั้งน้ีจนกว่าจำานวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำานวนเงินคา่จ้างลว่งหน้าที่ผู้รับจา้งได้
รับไปแล้ว

๕.๒ กปภ. จะชำาระเงิน โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับจ้าง หรือผู้รับโอนสิทธิหของผู้รับจ้าง
แล้วแต่กรณี ทั้งน้ีผู้รับจ้างต้องนำาสำาเนาสมุดธนาคาร เพื่อแสดงชื่อธนาคาร  สาขา  ชื่อบัญชี  ประเภท  และเลขที่บัญชี
แจ้งให้แก่ กปภ. ก่อนหรือภายในวันลงนามในสัญญา โดยเจ้าของบัญชีจะต้องเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการ
อื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารผูโ้อนเรียกเก็บและยินยอมให้หักจากบัญชีเงินฝากธนาคารดังกลา่ว

๖. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับของงานก่อสร้างบ้านพักพนักงานขนาด ๑๖ ครอบครัว กปภ.สาขานราธิวาส คิดเป็นรายวันในอัตราร้อย

ละ ๐.๑๐ ของราคาค่าจา้งตามสัญญา

๗. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน  ๓๖๐  วัน

๘. ราคากลางในการเริม่ประมูล ๑๕,๙๔๓,๐๐๐.- บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๙. ในการเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอลดราคาข้ันต่ำา (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ
๓๐,๐๐๐.- บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไปต้องเสนอราคา ครั้งละไม่น้อยกว่า ๓๐,๐๐๐.-
บาท จากราคาครั้งสดุท้ายที่เสนอลดแล้ว

      

การประปาสว่นภูมิภาคเขต ๕
          กองแผนและวิชาการ
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