รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการงานยายแนวทอหลบการกอสรางถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิท์ อง-บานพลิ้วชวง กม.
๓๓๓+๐๐๔ – กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี
๑. วัตถุประสงค?
การประปาสวนภูมิภาคเขต ๑ ไดขอรับจัดสรรงบประมาณรายการยายแนวทอประปาป ๒๕๖๐ จากงบกลาง
(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) และเงินรายได กปภ. จํานวน ๕๙,๘๐๐,๐๐๐.-บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เพื่อดําเนินการ
งานยายแนวทอหลบการกอสรางถนนทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนโพธิ์ ท อง-บานพลิ้ ว ชวง กม.๓๓๓+๐๐๔ –
กม.๓๓๕+๐๒๙ กปภ.สาขาจันทบุรี จึงมีความประสงค,จะประมูลจ-างเหมางานนี้ด-วยระบบอิเล็กทรอนิกส, (e-Auction)
๒. ขอบเขตของงาน
๒.๑ กําหนดใหมีการกอสราง จัดหา ติดตั้ง โดยสังเขปดังตอไปนี้
๒.๑.๑ งานวางทอประปา ตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๐ JB๐๑๘ (๑/๔-๔/๔)
๒.๑.๒ จัดหาทอประปาและอุปกรณBพรอมทําการวางและประสานทอตามแบบ
๒.๑.๓ ทดสอบความดันน้ําในทอและทดสอบการรั่วซึมของทอตามที่ดําเนินการวางทอ
๒.๑.๔ ซอมผิวจราจร ไหลทาง ทางเทาและอื่นๆ ตามแนว ที่ทอวางผานใหเรียบรอย
๒.๒ งานอื่นๆ ตามระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา
๓. รายละเอียดประกอบงานกอสราง
นอกจากรายละเอียดที่ได-ระบุไว-ในคําชี้แจงทั่วไปแล-ว ผู-รับจ-างจะต-องปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเปBน
รายการตอท-ายสัญญาจ-างเหมาดังตอไปนี้
๓.๑ ขอกําหนดพัสดุที่ใช
จํานวน ๑ แผน
๓.๒ บัญชีผานการตรวจสอบมาตรฐานฝHมือชาง
จํานวน ๑ แผน
๓.๓ การเบิกจายเงินตามผลงานวางทอ
จํานวน ๑ แผน
๓.๔ คาจ-างและการจายเงิน การกําหนดระยะเวลาแล-วเสร็จ
จํานวน ๑ แผน
๓.๕ รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน
จํานวน ๕ แผน
๓.๖ รายละเอียดเพื่อทําการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง
จํานวน ๕ แผน
๓.๗ แบบแผนปMายรายละเอียดงานกอสร-าง
จํานวน ๒ แผน
๓.๘ เงือ่ นไข หลักเกณฑ, ประเภทงานกอสร-าง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชจํานวน ๗ แผน
กับสัญญาแบบปรับได๓.๙ รายละเอียดงานวางทอประกอบ
จํานวน ๑ แผน
๓.๑๐ ข-อกําหนดการตรวจสอบคุณภาพทอ HDPE ณ หนวยงานกอสร-าง
จํานวน ๓ แผน
๓.๑๑ รายการประกอบงานวางทอ HDPE (เพิ่มเติม)
จํานวน ๕ แผน
๓.๑๒ แบบแผนปMายรายละเอียดงานกอสร-าง
จํานวน ๒ แผน
๓.๑๓ มาตรฐานงานกอสร-างการประปาสวนภูมิภาค
จํานวน ๑ เลม
กปภ. ๐๑-๒๕๕๘ งานกอสร-างทั่วไป
๓.๑๔ มาตรฐานงานกอสร-างการประปาสวนภูมิภาค
จํานวน ๑ เลม
กปภ. ๐๒-๒๕๕๘ งานวางทอ
๓.๑๕ แบบมาตรฐานประกอบงานกอสร-าง ปH พ.ศ.๒๕๕๘
จํานวน ๑ เลม

๒/๔. ข-อกําหนด...

-๒๔. ขอกําหนดพัสดุ
๔.๑ พัสดุที่ใช-ในสัญญานี้ให-ปฏิบัติตามข-อ ๑๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาด-วยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และฉบับแก-ไขเพิ่มเติม
๔.๒ พัสดุทอ/อุปกรณ,และเครื่องสูบน้ําต-องใช-เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผู-แทน
จําหนาย เครื่องสูบน้ํา,ผูผ- ลิตทอ/อุปกรณ,ทอ ของการประปาสวนภูมิภาค เทานั้น
๕. ในการดําเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ มี
ขอความหรือขอกําหนดคลาดเคลื่อนไมตรงกัน ใหถือปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
๕.๑ ในกรณีที่ข-อความหรือข-อกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไมตรงกันให-ถือตาม
รายการประกอบแบบแปลน
๕.๒ ในกรณีข-อความหรือข-อกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับ
รายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวข-องไมตรงกัน ให-ถือตามรายการประกอบ
งาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ
๕.๓ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแก-ไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ให-ถือตาม
ข-อกําหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ได-รับอนุมัติครั้งสุดท-าย
๕.๔ สําหรับวัสดุที่ใช-งานในกรณีที่มาตรฐานระบุไว-ในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ไมตรง
กับข-อกําหนดพัสดุที่ใช-ในโครงการ ให-ถือตามข-อกําหนดพัสดุที่ใช-ในโครงการ
๕.๕ หากมีข-อความหรือข-อกําหนดอื่นใดไมชัดเจน ผู-วาจ-างจะเปBนผู-วินิจฉัยและตัดสินใจ
๕.๖ สําหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาคากอสร-าง จะยึดถือราคาตอหนวย , คา C.F.(Contractual
Factor) และ Factor F ในการคํานวณเพื่อการจายเงินคางานแตละงวดในระหวางการกอสร-าง (กอนสง
งานงวดสุดท-าย) และใช-ราคาตอหนวย (รวมทั้งคา C.F.และ F) ในการคํานวณงานแก-ไขเปลี่ยนแปลงเทานั้น
ปริมาณและรายการในบัญชีฯ ผูร- ับจ-างจะยึดถือเปBนข-ออ-างเพื่องดเว-นการดําเนินการหรือขอเงินเพิ่มของ
งานที่ปรากฏในแบบแปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได๖. ผูประสงค2จะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๖.๑ ผู-มีสิทธิเสนอราคาต-องเปBนผู-มีอาชีพรับจ-างงานที่จะประกวดราคาด-วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส,
๖.๒ ผู-มีสิทธิเสนอราคาต-องไมเปBนผู-ที่ถูกระบุชื่อไว-ในบัญชีรายชื่อผู-ทิ้งงานของทางราชการและได-แจ-งเวียนชื่อ
แล-วหรือไมเปBนผู-ที่ได-รับผลของการสั่งให-นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปBนผู-ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๖.๓ ผูม- ีสทิ ธิเสนอราคาต-องไมเปBนผู-รับเอกสิทธิ์หรือความคุ-มกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเว-นแต
รัฐบาลของผู-เสนอราคา ได-มีคําสั่งให-สละสิทธิ์ความคุ-มกันเชนวานั้น
๖.๔ ผูม- ีสทิ ธิเสนอราคาต-องผานการคัดเลือกผู-มีคุณสมบัติเบื้องต-นในการรับจ-างงานของ กปภ.ชัน้ ที่ ๑-๔ และ
กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไว-ในหลักเกณฑ,การขึ้นทะเบียนผู-มีคุณสมบัติเบื้องต-นในการรับจ-างงานกอสร-าง
ของ กปภ. ตามหลักเกณฑ,ที่แนบท-ายประกาศประกวดราคา
๖.๕ ผูม- ีสทิ ธิเสนอราคาต-องไมเปBนผู-มีผลประโยชน,รวมกันกับผู-ประสงค,จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต-องไม
เปBนผู-มีผลประโยชน,รวมกันกับผู-ให-บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส, ณ วันประกาศประกวดราคาจ-างด-วยวิธี
อิเล็กทรอนิกส,หรือไมเปBนผู-กระทําการอันเปBนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปBนธรรม
๖.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข-าเปBนคูสัญญาต-องไมอยูในฐานะเปBนผู-ไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกต-องครบถ-วนในสาระสําคัญ
๓/๖.๗ บุคคลหรือ...

-๓๖.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข-าเปBนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งได-ดําเนินการจัดซื้อจัดจ-างด-วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส, (e-Government Procurement:e-GP) ต-องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส,ของกรมบัญชีกลางที่
เว็บไซต,ศูนย,ข-อมูลจัดซื้อจัดจ-างภาครัฐ
๖.๘ คูสัญญาต-องรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เว-นแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจจายเปBนเงินสดก็ได๖.๙ ผู-มีสิทธิเสนอราคาต-องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค,กร
ของรัฐ/เอกชน ในวงเงินไมน-อยกวา ๑๙,๑๙๕,๐๐๐.-บาท และเปBนผลงานกอสร-างในสัญญาเดียวซึ่งเปBนคูสัญญา
โดยตรงที่ได-ดําเนินการแล-วเสร็จ
๖.๑๐ ผลงานตามข-อ ๖.๙ หมายถึง ผู-มีสิทธิเสนอราคาต-องมีผลงานกอสร-างวางทอประปา โดยผู-มีสิทธิเสนอ
ราคาต-องแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากอสร-างพร-อมหนังสือรับรองผลงานของผู-มีสิทธิเสนอ
ราคาพร-อมซองยื่นข-อเสนอด-วย
๗. ระยะเวลาการกอสราง ไมเกิน …..๒๑๐.....วัน จายเงินตามผลงาน
๘. ราคากลางในการเริม่ ตนประมูล ๖๓,๙๘๖,๐๐๐.-บาท (เงินหกสิบสามล-านเก-าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ-วน)
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ในการเสนอราคาผู- เ สนอราคาต- อ งเสนอลดราคาขั้ น ต่ํ า (Minimum Bid) ไมน- อ ยกวาครั้ ง ละ
๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากราคากลางงานกอสร-าง และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆไป ต-องเสนอลดราคาครั้งละไมน-อยกวา
๑๐๐,๐๐๐.-บาท จากราคาครั้งสุดท-ายที่เสนอลดแล-ว
----------------------------------

