
      ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)
            โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาใหัก บ อบต.เชิงทะเล หมู่ที่ 5 ตำาบลเชิงทะเล อำาเภอถลาง    

จ งหว ดภูเก็ต บริเวณถนนศรีสุนทรฝั่งซัาย ต ำงแต่ซอยบางเทา 1-ซอยบางเทา 7       
การประปาสว่นภูมิภาคสาขาภูเก็ต

1. วัตถปุระสงค์
                   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ ไดัร บงบเงินผูั ใชันำำา (งบจาก อบต.เชิงทะเล) วงเงนิ
งบประมาณ 6,011,000.-บาท (เงินหกลัานหน่ึงหมื่นหน่ึงพ นบาทถัวน) รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลวั  ใหัทำาการจัาง
เหมา โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาใหัก บ อบต.เชิงทะเล  หมู่ที่ 5 ตำาบลเชิงทะเล อำาเภอถลาง จ งหว ด
ภูเก็ต บริเวณถนนศรีสุนทรฝั่งซัาย ต ำงแต่ซอยบางเทา 1-ซอยบางเทา 7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาภูเก็ต
จึงมีความประสงค์จะจัางเหมางานนีำ  ดัวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-bidding)

๒  .   ขอบเขตของงาน
ผูัร บจัางจะตัองดำาเนินการด งต่อไปนีำ

2.1  ทำาการจ ดหา ท่อ ว สดุ อุปกรณ์ท่อประปา ขนาดและชนิดต่างๆ พรัอมทำาการก่อสรัางวางท่อ
และติดต ำง อุปกรณ์ ประสานท่อประปา และอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ 13 04 49 59 รายการประกอบ
แบบแปลน (ขัอกำาหนดเฉพาะงาน ตามเอกสารแนบ) และรายการเพิ่มเติมว นชีำสถานที่ (ถัามี)   

2.๒ ทำาการทดสอบท่อที่ไดัวางแลัว ในดาันความสามารถในการร บความด นนำำาไดั การทดสอบการ
ร ว่ซึมของท่อ และทำาการลัางท่อเมื่อดำาเนินการทดสอบจนแลวัเสร็จ

2.๓ การวางทอ่ HDPE ใหัปฏิบ ติตามมาตรฐานงานก่อสราัง กปภ.๐๒/๒๕๕ 8 “งานวางท่อท ว่ไป” 
โดยไม่ตอังรองพืำน  และกลบหล งทอ่ดวัยทราย  ยกเวันการวางทอ่ในผิวจราจร และทางเชื่อมถนน ใหัปฏิบ ติ
ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสราัง ป  พ.ศ. ๒๕๕ 8 เลขที่ SD ๑๔ c/002 

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะตอังยกเลกิ ผูัร บจาังจะตัองยกเลิกทอ่เดมิที่ทำาการปร บปรุงใหัแลัวเสร็จ พรอัม
จ ดหาทอ่/อุปกรณ์ใหม่ ทำาการประสานทอ่เมน/ท่อเมนรองเดิมเขัาก บท่อเมนที่วางใหม่  และผูัใชันำำารายเดิมก บ
ท่อเมนใหม่ดวัยทุกรายใหัสามารถใชนัำำาไดตัามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมก บผูัใชันำำารายเดิม ใหัเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่ท ำงหมด (ยกเวัน
มาตรว ดนำำา และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสราัง ป  พ.ศ.๒๕๕ 8 เลขที่ SD 
๑๔ A/๐๐๗ , SD ๑๔ A/๐๐๘ , SD ๑๔ A/๐๐๙

2.๖ กรณีมีมาตรว ดนำำาอยู่ภายในร ำวบัาน หล งบัาน หรือในทีท่ี่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดแูล
บำารุงร กษา  ใหัผูัร บจาังยัายออกมาอยู่บริเวณหนัาบัาน  หรอืที่ที่สะดวก  และปลอดภ ยในการดูแล  ตรวจสอบ
เมื่อผูรั บจาังดำาเนินการยาัยแลวัเสร็จ  จะตัองประสานท่อภายในใหัก บผูัใชันำำา  พรอัมซ่อมแซมพืำนที่  ที่ไดั
ทำาการเปลี่ยนมาตรว ดนำำา และท่อ ใหัเรียบรัอย

2.๗ มาตรว ดนำำาท ำงหมด (ท ำงที่ตดิต ำงใหม่ ยัายจดุตดิต ำงของเดิม) ในโครงการนีำ ผูรั บจัางจะตอังทำาการ
ตตีรามาตรว ดนำำาใหม่ โดยรายละเอียดจะกำาหนดใหัในขณะทำาการก่อสราัง

2.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเสันผ่าศนูย์กลางต ำงแต่ ๕๐ มม. ขึำนไป ใหัผูัร บจัางตดิต ำงประตู
นำำาเท่าก บขนาดท่อพรัอมฝาครอบประตูนำำาเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม. โดยฝาครอบประตนูำำาตัองตตีราระบุขนาด
ประตูนำำาตามขนาดที่ตดิต ำงจริง

2.9 รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม) เรื่อง คุณสมบ ติท่อ HDPE และ การตรวจสอบ
และควบคุมคณุสมบ ติทอ่ และอุปกรณ์ท่อ HDPE รายละเอียดตามเอกสารแนบ

   2.๑๐ ผูัร บจัางจะตัองซ่อมแซมในส่วนที่ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเทัา ,ฟุตบาท,ถนน
เทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ใหัอยูใ่นสภาพเรียบรัอยดดี งเดิมทกุประการ ก่อนส่งงานงวดสดุทัาย



    ๓  .   ผูัประสงค์จะเสนอราคาจะตอังมีคุณสมบ ติ ด งต่อไปนีำ        
          ๒.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒  ไม่เป็นบุคคลลัมละลาย
  ๒.๓  ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ

๒.๔  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหวา่งถูกระง บการยื่นขัอเสนอหรือทำาส ญญาก บหน่วยงานของร ฐไวั
ช ่วคราวตามที่ประกาศเผยแพรใ่นระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ ญชีกลาง

๒.๕  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวัในบ ญชีรายชื่อผูัทิำงงานและไดัแจังเวียนชื่อใหัเป็นผูัทิำงงาน
ของหน่วยงานของร ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบ ญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผูัทิำงงานเป็นหัุนส่วน
ผูัจ ดการ กรรมการผูัจ ดการ ผูับริหาร ผูัมีอำานาจในการดำาเนินงานในกจิการของนิตบุิคคลน ำนดวัย

๒.๖ มีคุณสมบ ติและไม่มีล กษณะตัองหัามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจ ดซืำอจ ดจัางและ
การบริหารพ สดุภาคร ฐกำาหนดในราชกจิจานุเบกษา

๒.๗  เป็นบุคคลธรรมดาหรือ(นิติบุคคล) ผูัมีอาชีพร บจัางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด งกลา่ว

๒.๘  ไม่เป็นผูัมีผลประโยชน์ร่วมก นก บผูัเสนอราคารายอื่นที่เขัายื่นขัอเสนอใหัแก่หน่วยงาน
ของร ฐ ณ ว นประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูักระทำาการอ นเป็นการข ดขวางการแข่งข น
ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร ำงนีำ

๒.๙  ไม่เป็นผูัไดัร บเอกสิทธิ์หรือความคุัมก น ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไทย เวันแต่ร ฐบาล
ของผูัเสนอราคาไดมัีคำาส ่งใหัสละเอกสิทธิ์ความคุัมก นเช่นวา่น ำน

๒.๑๐ ไม่เป็นผูัที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบ ติงานตามระเบียบที่ร ฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคล ง กำาหนด

 ๒.๑๑ ผูั เสนอราคาตัองลงทะเบียนในระบบจ ดซืำอจ ดจัางภาคร ฐดัวยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบ ญชีกลาง

 ๒.๑๒  ผูัเสนอราคาตัองไม่อยู่ในฐานะเป็นผูัไม่แสดงบ ญชีรายร บรายจ่ายหรือแสดงบ ญชี
รายร บรายจ่ายไม่ถูกตัองครบถัวนในสาระสำาค ญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

 ๒.๑๓ ผูัเสนอราคาซ่ึงไดรั บค ดเลือกเป็นคู่ส ญญาตอังร บและจ่ายเงินผ่านบ ญชธีนาคาร เวันแต่
การจ่ายเงินแต่ละคร ำงซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่ส ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไดัตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำาหนด

 ๒.๑๔ มีคุณสมบ ติและไม่มีล กษณะตัองหัามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจ ดซืำอจ ดจัาง
และการบริหารพ สดุภาคร ฐกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา

 2.15 ผูปัระสงคจ์ะเสนอราคาตอังผา่นการค ดเลอืกผูมัคีณุสมบ ตเิบืำองตนัในการจาังของ กปภ.ช ำนที่
๑-5 ผูัร บจัางที่ขาดการต่อทะเบียนจะตัองนำาเอกสารงบการเงินป ล่าสุด พรัอมชำาระค่าธรรมเนียมการขอต่อ
ทะเบียนผูัร บจัางใหัแลัวเสร็จก่อนว นยื่นขัอเสนอ มิฉะน ำน กปภ.จะต ดสิทธิ์การเสนอราคา ท ำงนีำ ผูัร บจัางแต่ละ
ช ำนจะมีขีดความสามารถในการร บงานไดัไม่เกิน ๕ เท่า ของทุนจดทะเบียน (ที่ชำาระมูลค่าหัุนครบถัวนแลัว)
ณ ว นยื่นขัอเสนอ และ กปภ. จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กำาหนดไวัในหล กเกณฑ์การขึำนทะเบียนผูัมีคุณสมบ ติ
เบืำองตัน ในการร บจัางงานก่อสราังของ กปภ. ตามหล กเกณฑ์ที่แนบทาัยประกาศประกวดราคา 

๔. ระยะเวลาในการก่อสรัาง ไม่เกิน  150 วนั
๕. ราคากลางในการเริ่มตันประมูล   5,360,100.-  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลวั)     


