
ร�างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

          โครงการงานย�ายแนวท�อหลบการก�อสร�างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิท์อง-บ�านพล้ิวช�วง กม.
๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี

๑.  วัตถุประสงค?

การประปาส�วนภมิูภาคเขต ๑ ได�ขอรับจัดสรรงบประมาณรายการย�ายแนวท�อประปาป� ๒๕๖๐ จากงบกลาง
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และเงินรายได� กปภ. จํานวน ๕๙,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) เพ่ือดําเนินการ
งานย�ายแนวท�อหลบการก�อสร�างถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ทอง-บ�านพลิ้วช�วง กม.๓๓๓+๐๐๔ –
กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี จึงมีความประสงค,จะประมูลจ-างเหมางานนี้ด-วยระบบอิเล็กทรอนิกส, (e-Auction)
๒.  ขอบเขตของงาน
    ๒.๑ กําหนดให�มีการก�อสร�าง จดัหา ติดต้ัง โดยสังเขปดังต�อไปนี้

      ๒.๑.๑  งานวางท�อประปา ตามแบบเลขท่ี PWA๑-๖๐ JB๐๑๘ (๑/๔-๔/๔)
๒.๑.๒ จัดหาท�อประปาและอุปกรณBพร�อมทําการวางและประสานท�อตามแบบ 

      ๒.๑.๓  ทดสอบความดันน้ําในท�อและทดสอบการรั่วซึมของท�อตามท่ีดําเนินการวางท�อ
๒.๑.๔ ซ�อมผิวจราจร ไหล�ทาง ทางเท�าและอ่ืนๆ ตามแนว ท่ีท�อวางผ�านให�เรยีบร�อย

๒.๒  งานอ่ืนๆ ตามระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและท่ีแนบในเอกสารประกอบสัญญา
๓. รายละเอียดประกอบงานก�อสร�าง

นอกจากรายละเอียดท่ีได-ระบุไว-ในคําชี้แจงท่ัวไปแล-ว  ผู-รับจ-างจะต-องปฏิบัติตามรายละเอียดซ่ึงผนวกเปBน    
    รายการต�อท-ายสัญญาจ-างเหมาดังต�อไปนี้
           ๓.๑   ข�อกําหนดพัสดุท่ีใช�              จํานวน  ๑  แผ�น   

๓.๒   บัญชีผ�านการตรวจสอบมาตรฐานฝHมือช�าง          จํานวน  ๑  แผ�น
๓.๓   การเบิกจ�ายเงินตามผลงานวางท�อ                            จํานวน  ๑  แผ�น
๓.๔   ค�าจ-างและการจ�ายเงิน การกําหนดระยะเวลาแล-วเสร็จ                       จํานวน  ๑  แผ�น
๓.๕   รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน                        จํานวน  ๕  แผ�น
๓.๖   รายละเอียดเพ่ือทําการติดต้ังและแบบติดต้ังจริง                         จํานวน  ๕  แผ�น
๓.๗   แบบแผ�นปMายรายละเอียดงานก�อสร-าง                                   จํานวน  ๒  แผ�น

      ๓.๘   เง่ือนไข หลักเกณฑ, ประเภทงานก�อสร-าง สูตรและวิธีการคํานวณท่ีใช-        จํานวน  ๗ แผ�น
              กับสัญญาแบบปรับได-    

๓.๙   รายละเอียดงานวางท�อประกอบ                                          จํานวน  ๑  แผ�น
๓.๑๐ ข-อกําหนดการตรวจสอบคุณภาพท�อ HDPE ณ หน�วยงานก�อสร-าง           จํานวน  ๓  แผ�น
๓.๑๑ รายการประกอบงานวางท�อ HDPE (เพ่ิมเติม)                         จํานวน  ๕  แผ�น
๓.๑๒ แบบแผ�นปMายรายละเอียดงานก�อสร-าง                                   จํานวน  ๒  แผ�น
๓.๑๓ มาตรฐานงานก�อสร-างการประปาส�วนภมิูภาค     จํานวน  ๑  เล�ม

              กปภ.  ๐๑-๒๕๕๘  งานก�อสร-างท่ัวไป  
      ๓.๑๔  มาตรฐานงานก�อสร-างการประปาส�วนภูมิภาค     จํานวน  ๑  เล�ม
               กปภ.  ๐๒-๒๕๕๘  งานวางท�อ 

          ๓.๑๕  แบบมาตรฐานประกอบงานก�อสร-าง ปH พ.ศ.๒๕๕๘                 จํานวน  ๑  เล�ม

๒/๔. ข-อกําหนด...          



  - ๒ -

๔. ข�อกําหนดพัสดุ
๔.๑ พัสดุท่ีใช-ในสัญญานี้ให-ปฏิบัติตามข-อ ๑๖ แห�งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด-วยการพัสดุ 
      พ.ศ.๒๕๓๕  และฉบับแก-ไขเพ่ิมเติม
๔.๒ พัสดุท�อ/อุปกรณ,และเครื่องสูบน้ําต-องใช-เฉพาะท่ีข้ึนทะเบียนกับ กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผู-แทน     
      จําหน�าย  เครื่องสูบน้ํา,ผู-ผลิตท�อ/อุปกรณ,ท�อ ของการประปาส�วนภูมิภาค เท�านั้น

๕. ในการดําเนินงาน หากมีกรณีท่ีแบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดต�างๆ ท่ีเก่ียวข�อง มี
ข�อความหรือข�อกําหนดคลาดเคล่ือนไม�ตรงกัน ให�ถือปฏิบัตดิังต�อไปนี้

๕.๑ ในกรณีท่ีข-อความหรือข-อกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไม�ตรงกันให-ถือตาม    
       รายการประกอบแบบแปลน      

    ๕.๒  ในกรณีข-อความหรือข-อกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรอื แบบแปลนเฉพาะโครงการกับ  
           รายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนท่ีเก่ียวข-องไม�ตรงกัน ให-ถือตามรายการประกอบ    
           งาน ฯลฯ และ/หรอืแบบแปลนเฉพาะโครงการ
    ๕.๓  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงแก-ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดต�างๆ ให-ถือตาม    
           ข-อกําหนดในแบบแปลน  และรายละเอียดท่ีได-รับอนุมัติครั้งสุดท-าย
    ๕.๔  สําหรับวัสดุท่ีใช-งานในกรณีท่ีมาตรฐานระบุไว-ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดต�างๆ ไม�ตรง

กับข-อกําหนดพัสดุท่ีใช-ในโครงการ ให-ถือตามข-อกําหนดพัสดุท่ีใช-ในโครงการ
    ๕.๕  หากมีข-อความหรือข-อกําหนดอ่ืนใดไม�ชัดเจน  ผู-ว�าจ-างจะเปBนผู-วินิจฉัยและตัดสินใจ     

๕.๖  สําหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาค�าก�อสร-าง  จะยึดถือราคาต�อหน�วย , ค�า C.F.(Contractual 
Factor) และ Factor F ในการคํานวณเพ่ือการจ�ายเงินค�างานแต�ละงวดในระหว�างการก�อสร-าง (ก�อนส�ง 
งานงวดสุดท-าย) และใช-ราคาต�อหน�วย (รวมท้ังค�า C.F.และ F) ในการคํานวณงานแก-ไขเปลี่ยนแปลงเท�านั้น

     ปริมาณและรายการในบัญชฯี ผู-รับจ-างจะยึดถือเปBนข-ออ-างเพ่ืองดเว-นการดําเนินการหรือขอเงินเพ่ิมของ
     งานท่ีปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได-   

๖. ผู�ประสงค2จะเสนอราคาต�องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 

๖.๑ ผู-มีสิทธิเสนอราคาต-องเปBนผู-มีอาชีพรับจ-างงานท่ีจะประกวดราคาด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส,
 ๖.๒ ผู-มีสิทธิเสนอราคาต-องไม�เปBนผู-ท่ีถูกระบุชื่อไว-ในบัญชีรายชื่อผู-ท้ิงงานของทางราชการและได-แจ-งเวียนชื่อ

แล-วหรือไม�เปBนผู-ท่ีได-รับผลของการสั่งให-นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปBนผู-ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ

๖.๓ ผู-มีสทิธิเสนอราคาต-องไม�เปBนผู-รับเอกสิทธิ์หรือความคุ-มกันซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทยเว-นแต�

รฐับาลของผู-เสนอราคา ได-มีคําสั่งให-สละสิทธิ์ความคุ-มกันเช�นว�านั้น

๖.๔ ผู-มีสทิธิเสนอราคาต-องผ�านการคัดเลือกผู-มีคุณสมบัติเบ้ืองต-นในการรับจ-างงานของ กปภ.ชัน้ท่ี ๑-๔ และ

กปภ.จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว-ในหลกัเกณฑ,การข้ึนทะเบียนผู-มีคุณสมบัติเบ้ืองต-นในการรับจ-างงานก�อสร-าง

ของ กปภ. ตามหลักเกณฑ,ท่ีแนบท-ายประกาศประกวดราคา

 ๖.๕ ผู-มีสทิธิเสนอราคาต-องไม�เปBนผู-มีผลประโยชน,ร�วมกันกับผู-ประสงค,จะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต-องไม�

เปBนผู-มีผลประโยชน,ร�วมกันกับผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส, ณ วนัประกาศประกวดราคาจ-างด-วยวิธี

อิเล็กทรอนิกส,หรือไม�เปBนผู-กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเปBนธรรม

๖.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข-าเปBนคู�สัญญาต-องไม�อยู�ในฐานะเปBนผู-ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�าย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต-องครบถ-วนในสาระสําคัญ

๓/๖.๗ บุคคลหรือ...



-๓-
๖.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข-าเปBนคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐ ซ่ึงได-ดําเนินการจดัซ้ือจัดจ-างด-วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส, (e-Government Procurement:e-GP) ต-องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส,ของกรมบัญชีกลางท่ี

เวบ็ไซต,ศูนย,ข-อมูลจดัซ้ือจัดจ-างภาครัฐ

๖.๘ คู�สัญญาต-องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว-นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืน

บาท คู�สัญญาอาจจ�ายเปBนเงินสดก็ได-

๖.๙ ผู-มีสิทธิเสนอราคาต-องมีผลงานประเภทเดียวกับงานท่ีประกวดราคากับส�วนราชการ/รฐัวสิาหกิจ/องค,กร
ของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไม�น-อยกว�า ๑๙,๑๙๕,๐๐๐.-บาท และเปBนผลงานก�อสร-างในสัญญาเดียวซ่ึงเปBนคู�สญัญา
โดยตรงท่ีได-ดําเนินการแล-วเสร็จ

๖.๑๐ ผลงานตามข-อ ๖.๙ หมายถึง ผู-มีสิทธิเสนอราคาต-องมีผลงานก�อสร-างวางท�อประปา โดยผู-มีสิทธิเสนอ
ราคาต-องแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาก�อสร-างพร-อมหนังสือรับรองผลงานของผู-มีสิทธิเสนอ
ราคาพร-อมซองยื่นข-อเสนอด-วย

๗. ระยะเวลาการก�อสร�าง  ไม�เกิน …..๒๑๐.....วนั จ�ายเงินตามผลงาน
๘. ราคากลางในการเริม่ต�นประมูล ๖๓,๙๘๖,๐๐๐.-บาท (เงินหกสิบสามล-านเก-าแสนแปดหม่ืนหกพันบาทถ-วน)
รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม

ในการเสนอราคาผู- เสนอราคาต-องเสนอลดราคา ข้ัน ตํ่า  (Minimum Bid)  ไม�น-อยกว�าครั้ งละ
๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานก�อสร-าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต-องเสนอลดราคาครั้งละไม�น-อยกว�า
๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท-ายท่ีเสนอลดแล-ว
                                                                                                                        

----------------------------------
                                 


