
      ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)
                             โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาซอยเสรุอิท ศ ต.กะทู ้อ.กะทู ้จ.ภูเก็ต 

การประปาส่วนภูม ภาคสาขาภูเก็ต ดว้ยว ธุประกวดราคาอ เล็กทรอน กส์ (e-bidding) 
1. วัตถปุระสงค์

                   การประปาส่วนภูม ภาคเขต ๔ จะได้รับ งบประมาณประจำาป  2561 (เง นอิดหนิน 100%)
วงเง นงบประมาณ 869,000.00.-  บาท (เง นแปดแสนหกหมืน่เกา้พนับาทถ้วน) ไมร่วมภาษุมลูคา่เพ ม่ หรือ
929,830.-บาท (เง นเก้ าแสนสองหมื่ นเก้ าพันแปดร้อยสามส บบาทถ้วน ) รวมภาษุมูลค่าเพ ม่แล้ว
ให้ทำาการจ้างเหมา โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาซอยเสรุอิท ศ ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต การประปาส่วน
ภูม ภาคสาขาภูเก็ต จึงมุความประสงค์จะจ้างเหมางานนุำ  ด้วยว ธปุระกวดราคาอ เลก็ทรอน กส ์ (e-bidding)

๒  .   ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำาเน นการดงัต่อไปนุำ

2.1  ทำาการจดัหา ท่อ วสัดิ อิปกรณ์ท่อประปา ขนาดและชน ดต่างๆ พร้อมทำาการก่อสรา้งวางท่อ
และต ดตัำง อิปกรณ์ ประสานท่อประปา และอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขทุ่ 13 04 17 60 รายการประกอบ
แบบแปลน (ข้อกำาหนดเฉพาะงาน ตามเอกสารแนบ) และรายการเพ ่มเต มวันชุำสถานทุ่ (ถ้ามุ)   

2.๒ ทำาการทดสอบท่อทุ่ได้วางแล้ว ในดา้นความสามารถในการรบัความดันนำำาได้ การทดสอบการ
รัว่ซึมของท่อ และทำาการล้างท่อเมื่อดำาเน นการทดสอบจนแลว้เสร็จ

2.๓ การวางทอ่ HDPE ให้ปฏ บัต ตามมาตรฐานงานก่อสรา้ง กปภ.๐๒/๒๕๕ 8 “งานวางท่อทัว่ไป” 
โดยไม่ตอ้งรองพืำน  และกลบหลังทอ่ดว้ยทราย  ยกเว้นการวางทอ่ในผ วจราจร และทางเชื่อมถนน ให้ปฏ บัต 
ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสรา้ง ป  พ.ศ. ๒๕๕ 8 เลขทุ่ SD ๑๔ c/002 

2.๔ หากมุท่อเด มทุ่จะตอ้งยกเล ก ผู้รบัจา้งจะต้องยกเล กทอ่เด มทุ่ทำาการปรับปริงให้แล้วเสร็จ พรอ้ม
จัดหาทอ่/อิปกรณ์ใหม่ ทำาการประสานทอ่เมน/ท่อเมนรองเด มเข้ากับท่อเมนทุ่วางใหม่  และผู้ใช้นำำารายเด มกับ
ท่อเมนใหม่ดว้ยทิกรายให้สามารถใชน้ำำาไดต้ามปกต 

2.๕ หากมุการประสานท่อเมนใหม่เชื่อมกับผู้ใช้นำำารายเด ม ให้เปลุ่ยนอิปกรณ์ใหม่ทัำงหมด (ยกเว้น
มาตรวดันำำา และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสรา้ง ป  พ.ศ.๒๕๕ 8 เลขทุ่ SD 
๑๔ A/๐๐๗ , SD ๑๔ A/๐๐๘ , SD ๑๔ A/๐๐๙

2.๖ กรณุมุมาตรวัดนำำาอยู่ภายในรัำวบ้าน หลังบ้าน หรือในทุทุ่่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดแูล
บำาริงรกัษา  ให้ผู้รับจา้งย้ายออกมาอยู่บร เวณหน้าบ้าน  หรอืทุ่ทุ่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ
เมื่อผูร้ับจา้งดำาเน นการยา้ยแลว้เสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กับผู้ใช้นำำา  พรอ้มซ่อมแซมพืำนทุ่  ทุ่ได้
ทำาการเปลุ่ยนมาตรวัดนำำา และท่อ ให้เรุยบร้อย

2.๗ มาตรวัดนำำาทัำงหมด (ทัำงทุ่ต ดตัำงใหม่ ย้ายจดิต ดตัำงของเด ม) ในโครงการนุำ ผูร้ับจ้างจะตอ้งทำาการ
ตตุรามาตรวดันำำาใหม่ โดยรายละเอุยดจะกำาหนดให้ในขณะทำาการก่อสรา้ง

2.๘ การประสานท่อเมนรองทุ่มุขนาดเส้นผ่าศนูย์กลางตัำงแต่ ๕๐ มม. ขึำนไป ให้ผู้รับจ้างต ดตัำงประตู
นำำาเท่ากับขนาดท่อพร้อมฝาครอบประตูนำำาเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม. โดยฝาครอบประตนูำำาต้องตตุราระบิขนาด
ประตูนำำาตามขนาดทุ่ต ดตัำงจร ง

2.9 รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพ ่มเต ม) เรื่อง คิณสมบัต ท่อ HDPE และ การตรวจสอบ
และควบคิมคณิสมบัต ทอ่ และอิปกรณ์ท่อ HDPE รายละเอุยดตามเอกสารแนบ

   2.๑๐ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนทุ่ขิดด นวางท่อประปา  อาท เช่น ทางเท้า ,ฟิตบาท,ถนน
เทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยูใ่นสภาพเรุยบร้อยดดุังเด มทกิประการ ก่อนส่งงานงวดสดิท้าย



    ๓  .   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมุคณิสมบัต  ดังตอ่ไปนุำ        
๒.๑     มุความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒     ไม่เป็นบิคคลล้มละลาย
๒.๓     ไม่อยูร่ะหว่างเล กก จการ
๒.๔     ไม่เป็นบิคคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไว้ชัว่คราวตามทุ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชุกลาง
๒.๕     ไม่เป็นบิคคลซ่ึงถูกระบิชื่อไว้ในบัญชุรายชื่อผู้ท ำงงานและได้แจ้งเวุยนชื่อให้เป็นผู้ท ำง

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชุกลาง ซ่ึงรวมถึงน ต บิคคลทุ่ผู้ท ำงงานเป็นห้ิน
ส่วนผู้จดัการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บร หาร ผู้มุอำานาจในการดำาเน นงานในก จการของน ต บิคคลนัำนดว้ย

๒.๖     มุคิณสมบัต และไม่มุลักษณะต้องห้ามตามทุ่คณะกรรมการนโยบายการจัดซืำอจัดจ้าง
และการบร หารพสัดิภาครัฐกำาหนดในราชก จจานิเบกษา

๒.๗     เป็นบิคคลธรรมดาหรือ(น ต บิคคล) ผู้มุอาชพุรับจา้งงานทุ่ประกวดราคาอ เล็กทรอน กส์
ดังกลา่ว

๒.๘     ไม่เป็นผู้มุผลประโยชน์รว่มกันกับผู้เสนอราคารายอื่นทุ่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ ณ วันประกาศประกวดราคาอ เล็กทรอน กส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอ เล็กทรอน กส์ครัำงนุำ

๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกส ทธ ์หรือความคิ้มกัน ซ่ึงอาจปฏ เสธไม่ยอมขึำนศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มุคำาสั่งให้สละเอกส ทธ ์ความคิ้มกันเชน่ว่านัำน

 ๒.๑๐     ไม่เป็นผู้ทุ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเม นผลการปฏ บัต งานตามระเบุยบทุ่รฐัมนตรวุ่าการ
กระทรวงการคลัง กำาหนด

 ๒.๑๑     ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบุยนในระบบจัดซืำอจัดจ้างภาครัฐด้วยอ เล็กทรอน กส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญชุกลาง

 ๒.๑๒     ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชุรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชุ
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำาคัญตามทุ่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

 ๒.๑๓     ผู้เสนอราคาซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเง นผ่านบัญชุธนาคาร
เว้นแตก่ารจ่ายเง นแต่ละครัำงซ่ึงมุมูลค่าไม่เก นสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจา่ยเป็นเง นสดก็ไดต้ามทุ่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กำาหนด

 ๒.๑๔     มุคิณสมบัต และไม่มุลักษณะต้องห้ามตามทุ่คณะกรรมการนโยบายการจัดซืำอจัด
จ้างและการบร หารพัสดภิาครฐักำาหนดในราชก จจานิเบกษา

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เก น  90 วนั
๕. ราคากลางในการเร ่มต้นประมูล   807,245.-  บาท(รวมภาษุมูลค่าเพ ่มแล้ว)     


