รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานยายแนวทอ ซอมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3 – บานเขาชีจรรย2
จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ)
1. วัตถุประสงค2
การประปาสวนภู มิ ภ าคเขต 1 ไดรั บ จั ด สรรงบประมาณ เปนเงิ น 8,257,000.- บาท ไมรวมภาษี
มูลคาเพิ่ม เพื่อทําการยายแนวทอ ซอมแซมและปรับปรุงถนนสาย ชบ.1003 แยกทางหลวงหมายเลข 3-บานเขา
ชีจรรย6 จังหวัดชลบุรี 8.100 กิโลเมตร กปภ.สาขาพัทยา(พ) การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 จึงมีความประสงค6จะ
ประมูลจางเหมางานนี้ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส6 (e-Auction)
2. ขอบเขตของงาน
2.1 กําหนดใหมีการกอสราง จัดหา ติดตั้ง โดยสังเขปดังตอไปนี้
2.1.1 งานติดตั้งวางทอประปา ตามแบบเลขที่ PWA1-60 PT117 (1/4– 4/4)
2.1.2 จัดหาทอประปาและอุปกรณ6พรอมทําการวางและประสานทอตามแบบ
2.1.3 ทดสอบความดันน้ําในทอและทดสอบการรั่วซึมของทอ
2.1.4 ซอมผิวจราจร ไหลทาง ทางเทาและอื่นๆ ตามแนว ที่ทอวางผานใหเรียบรอย
2.2 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา
3. รายละเอียดประกอบการกอสราง
นอกจากรายละเอียดที่ไดระบุไวในคําชี้แจงทั่วไปแลว ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเปน
รายการตอทายสัญญาจางเหมาดังตอไปนี้
3.1 ขอกําหนดพัสดุ
จํานวน 1 แผน
3.2 รายละเอียดประกอบแบบงานวางทอ
จํานวน 5 แผน
3.3 รายละเอียดวิธีการดําเนินการ
จํานวน 5 แผน
3.4 ขอกําหนดการตรวจสอบคุณภาพทอ HDPE ณ หนวยงานกอสราง
จํานวน 3 แผน
3.5 การเบิกจายเงินตามผลงาน
จํานวน 2 แผน
3.6 คาจางและการจายเงิน การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
จํานวน 1 แผน
3.7 เงื่อนไข หลักเกณฑ6 ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธกี ารคํานวณที่ใช
จํานวน 4 แผน
กับสัญญาแบบปรับได
3.8 บัญชีผูผานการตรวจสอบมาตรฐานฝXมือชาง
จํานวน 1 แผน
3.9 แบบแผนปZายรายละเอียดงานกอสราง
จํานวน 1 แผน
3.10 รายละเอียดเพื่อทําการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง
จํานวน 5 แผน
3.11 มาตรฐานงานกอสรางการประปาสวนภูมิภาค
จํานวน 1 เลม
กปภ. 01-2558 งานกอสรางทั่วไป
3.12 มาตรฐานงานกอสรางการประปาสวนภูมภิ าค
จํานวน 1 เลม
กปภ. 02-2558 งานวางทอ
3.13 แบบมาตรฐานประกอบงานกอสราง พ.ศ.2558
จํานวน 1 เลม

2./4.ในการ........

-24. ในการดําเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของมี
ขอความหรือขอกําหนดคลาดเคลื่อนไมตรงกันใหถือปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
4.1 ในกรณีที่ขอความหรือขอกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไมตรงกันใหถือตาม
รายการประกอบแบบแปลน
4.2 ในกรณีขอความหรือขอกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับ
รายการประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวของไมตรงกัน ใหถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/
หรือแบบแปลนเฉพาะโครงการ
4.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ใหถือตามขอ
กําหนดในแบบแปลน และรายละเอียดที่ไดรับอนุมัติครั้งสุดทาย
4.4 สําหรับวัสดุที่ใชงานในกรณีทมี่ าตรฐานระบุไวในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ไม
ตรงกับขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ ใหถือตามขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ
4.5 หากมีขอความหรือขอกําหนดอื่นใดไมชัดเจน ผูวาจางจะเปนผูวินิจฉัยและตัดสินใจ
4.6 สําหรับบัญชีแสดงปริมาณพัสดุและราคาคากอสราง จะยึดถือราคาตอหนวย, คา C.F (Contractual
Factor) และ Factor F ในการคํานวณเพื่อการจายเงินคางานแตละงวดในระหวาง การกอสราง (กอนสงงานงวด
สุดทาย) และใชราคาตอหนวย (รวมทั้งคา C.F.และ F) ในการคํานวณงาน แกไขเปลี่ยนแปลงเทานั้น ปริมาณและ
รายการ ในบัญชีฯ ผูรับจางจะยึดถือเปนขออางเพื่องดเวนการดําเนินการหรือขอเงินเพิ่มของงานที่ปรากฏในแบบ
แปลนรายละเอียดหรือรายการในสัญญามิได
5. ผูประสงค2จะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
5.1 ผูประสงค6จะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่จะประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส6
5.2 ผูประสงค6จะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
5.3 ผูประสงค6จะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูประสงค6จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
5.4 ผูประสงค6 จ ะเสนอราคาตองเปนผู ที่ ผ านการคั ด เลื อกผู มี คุณสมบั ติ เบื้ องตนในการจางกอสรางของ
กปภ.ชั้น 1-5 และ กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑ2การขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้อง
ตนในการรับจางงานกอสรางของ กปภ. ตามหลักเกณฑ2แนบทายประกาศประกวดราคา
5.5 ผูประสงค6จะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชน6รวมกันกับผูประสงค6จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ตองไมเปนผูมีผลประโยชน6รวมกันกับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส6 ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธี
การทางอิเล็กทรอนิกส6 หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวด
ราคาจางครั้งนี้
5.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
5.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส6 (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส6ของกรมบัญชี
กลางที่เว็บไซต6ศูนย6ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3./5.8 คูสัญญา...

-35.8 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
6. ระยะเวลาการกอสราง ไมเกิน …..90.....วัน จางแบบจายเงินตามผลงาน
7. ราคากลางในการเริ่มตนประมูล 8,834,990.- บาท (เงินแปดลานแปดแสนสามหมื่นสี่ พันเการอยเกาสิบ
บาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ในการเสนอราคาผูเสนอราคาตองเสนอลดราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 10,000.บาท จากราคากลางงานกอสราง และการเสนอลดราคาครั้ ง ถั ด ๆไป ตองเสนอลดราคาครั้ ง ละไมนอยกวา
10,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
------------------------

