
      ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)
                โครงการวางทอ่ขยายเขตจำาหน่ายนำำา ช้าางซ้าายซ้อย 21 หมู่ 2 ต.ช้าางซ้าาย อ.พระพรหม 

จ.นครศรธีรรมราช้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช้ ดาวยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์    
(e-bidding) 

1. วัตถปุระสงค์
                   การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๔ จะไดารับ งบประมาณประจำาป  2561 (เงินอดดหนดน 100%)
วงเงนิงบประมาณ 1,419,000.00.-  บาท (เงนิหน่ึงลาานสีแ่สนหน่ึงหมืน่เกาาพนับาทถาวน) ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิม่ หรือ
1,518,330.-บาท (เงินหน่ึงลาานหาาแสนหน่ึงหมื่นแปดพันสามราอยสามสิบบาทถาวน) รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลาว
ใหาทำาการจาางเหมา โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำา ช้าางซ้าายซ้อย 21 หมู่ 2 ต.ช้าางซ้าาย อ.พระพรหม
จ.นครศรีธรรมราช้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครศรีธรรมราช้ ดาวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) 

๒  .   ขอบเขตของงาน
ผูารับจาางจะตาองดำาเนินการดงัต่อไปนีำ

2.1  ทำาการจดัหา ท่อ วสัดด อดปกรณ์ท่อประปา ขนาดและช้นิดต่างๆ พราอมทำาการก่อสราางวางท่อ
และติดตัำง อดปกรณ์ ประสานท่อประปา และอื่นๆ  ตามแบบแปลนเลขที่ 2560(21)นศ.39(08) รายการ
ประกอบแบบแปลน (ขาอกำาหนดเฉพาะงาน ตามเอกสารแนบ) และรายการเพิ่มเติมวันช้ีำสถานที่ (ถาามี)   

2.๒ ทำาการทดสอบท่อที่ไดาวางแลาว ในดาานความสามารถในการรบัความดันนำำาไดา การทดสอบการ
รัว่ซึ้มของท่อ และทำาการลาางท่อเมื่อดำาเนินการทดสอบจนแลาวเสร็จ

2.๓ การวางทอ่ HDPE ใหาปฏิบัติตามมาตรฐานงานก่อสราาง กปภ.๐๒/2558(ฉบับปรับปรดง         
ครัำงที1่) “งานวางท่อทัว่ไป” โดยไม่ตาองรองพืำน  และกลบหลังท่อดาวยทราย  ยกเวานการวางท่อในผวิจราจร 
และทางเช้ื่อมถนน ใหาปฏิบัตติามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสราาง ป  พ.ศ. 2558 เลขที่ SD ๑๔ c/002 

2.๔ หากมีท่อเดิมที่จะตาองยกเลกิ ผูารบัจาางจะตาองยกเลิกทอ่เดมิที่ทำาการปรับปรดงใหาแลาวเสร็จ พราอม
จัดหาทอ่/อดปกรณ์ใหม่ ทำาการประสานทอ่เมน/ท่อเมนรองเดิมเขาากับท่อเมนที่วางใหม่  และผูาใช้านำำารายเดิมกับ
ท่อเมนใหม่ดาวยทดกรายใหาสามารถใช้านำำาไดาตามปกติ

2.๕ หากมีการประสานท่อเมนใหม่เช้ื่อมกับผูาใช้านำำารายเดิม ใหาเปลี่ยนอดปกรณ์ใหม่ทัำงหมด (ยกเวาน
มาตรวดันำำา และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสราาง ป  พ.ศ.2558 เลขที่ SD 
๑๔ A/๐๐๗ , SD ๑๔ A/๐๐๘ , SD ๑๔ A/๐๐๙

2.๖ กรณีมีมาตรวัดนำำาอยู่ภายในรัำวบาาน หลังบาาน หรือในทีท่ี่ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมในการดแูล
บำารดงรกัษา  ใหาผูารับจาางยาายออกมาอยู่บริเวณหนาาบาาน  หรอืที่ที่สะดวก  และปลอดภัยในการดูแล  ตรวจสอบ
เมื่อผูารับจาางดำาเนินการยาายแลาวเสร็จ  จะตาองประสานท่อภายในใหากับผูาใช้านำำา  พราอมซ่้อมแซ้มพืำนที่  ที่ไดา
ทำาการเปลี่ยนมาตรวัดนำำา และท่อ ใหาเรียบราอย

2.๗ มาตรวัดนำำาทัำงหมด (ทัำงที่ตดิตัำงใหม่ ยาายจดดตดิตัำงของเดิม) ในโครงการนีำ ผูารับจาางจะตาองทำาการ
ตตีรามาตรวดันำำาใหม่ โดยรายละเอียดจะกำาหนดใหาในขณะทำาการก่อสราาง

2.๘ การประสานท่อเมนรองที่มีขนาดเสานผ่าศนูย์กลางตัำงแต่ ๕๐ มม. ขึำนไป ใหาผูารับจาางตดิตัำงประตู
นำำาเท่ากับขนาดท่อพราอมฝาครอบประตูนำำาเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม. โดยฝาครอบประตนูำำาตาองตตีราระบดขนาด
ประตูนำำาตามขนาดที่ตดิตัำงจริง

2.9 รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ่มเติม) เรื่อง คดณสมบัติท่อ HDPE และ การตรวจสอบ 
และควบคดมคดณสมบัติทอ่ และอดปกรณ์ท่อ HDPE รายละเอียดตามเอกสารแนบ

2.๑๐ ผูารับจาางจะตาองซ่้อมแซ้มในส่วนที่ขดดดนิวางท่อประปา  อาทิเช้่น ทางเทาา,ฟดตบาท,ถนน
เทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ใหาอยูใ่นสภาพเรียบราอยดดีังเดิมทดกประการ ก่อนส่งงานงวดสดดทาาย



    ๓  .   ผูาประสงค์จะเสนอราคาจะตาองมีคดณสมบัติ ดังตอ่ไปนีำ        
3.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.๒     ไม่เป็นบดคคลลามละลาย 
3.๓     ไม่อยูร่ะหว่างเลกิกิจการ 
3.๔    ไม่เป็นบดคคลซ่ึ้งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นขาอเสนอหรือทำาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ไวาช้ัว่คราวตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญช้ีกลาง 
3.5     ไม่เป็นบดคคลซ่ึ้งถูกระบดช้ื่อไวาในบัญช้ีรายช้ื่อผูาทิำงงานและไดาแจางเวียนช้ื่อใหาเป็นผูาทิำง

งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญช้ีกลาง ซ่ึ้งรวมถึงนิติบดคคลที่ผูาทิำงงานเป็นหดาน
ส่วนผูาจดัการ กรรมการผูาจัดการ ผูาบริหาร ผูามีอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบดคคลนัำนดาวย 

3.6  มีคดณสมบัติและไม่มีลักษณะตาองหาามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจดัซื้ำอจดัจาางและ
การบริหารพัสดดภาครัฐกำาหนดในราช้กจิจานดเบกษา 

3.7   เป็นบดคคลธรรมดาหรือ(นิติบดคคล) ผูามีอาช้ีพรับจาางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกลา่ว 

3.8     ไม่เป็นผูามีผลประโยช้น์ร่วมกันกับผูาเสนอราคารายอื่นที่เขาายื่นขาอเสนอใหาแก่ ?หน่วย
งานของรัฐ? ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูากระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัำงนีำ 

3.9     ไม่เป็นผูาไดารับเอกสิทธิ์หรือความคดามกัน ซ่ึ้งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึำนศาลไทย เวานแต่
รัฐบาลของผูาเสนอราคาไดามีคำาสั่งใหาสละเอกสิทธิ์ความคดามกันเช้น่ว่านัำน 

3.10   ไม่เป็นผูาที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง กำาหนด 

3.11     ผูาเสนอราคาตาองเป็นนิติบดคคลและมีผลงานก่อสราางประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจาางในวงเงินไม่นาอยกว่า ๗๔๒,๔๘๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราช้การ หน่วยงาน ตามกฎหมายวา่ดาวยระเบียบบริหารราช้การส่วนทาองถ่ิน หน่วยงานอื่นซ่ึ้งมกีฎหมายบัญญัติ
ใหามีฐานะเป็นราช้การบริหารส่วนทาองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกช้นที่หน่วยงานเช้ื่อถือ

ผูาเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคาา" ตาองมีคดณสมบัติดงันีำ
 (๑) กรณทีี่กิจการร่วมคาาไดาจดทะเบียนเป็นนิติบดคคลใหม่ โดยหลักการกิจการรว่มคาาจะตาองมี

คดณสมบัติครบถาวนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไวาในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหาเสนอราคาในนาม
"กิจการร่วมคาา" ส่วนคดณสมบัติดาานผลงานก่อสราาง กิจการร่วมคาาดังกล่าวสามารถนำาผลงานก่อสราางของผูาเขาา
รว่มคาามาใช้าแสดงเป็นผลงานก่อสราางของกิจการรว่มคาาที่เขาาประกวดราคาไดา

(๒) กรณีที่กิจการร่วมคาาไม่ไดาจดทะเบียนเป็นนิติบดคคลใหม่ โดยหลักการนิติบดคคลแต่ละ
นิติบดคคลที่เขาาร่วมคาาทดกรายจะตาองมีคดณสมบัติครบถาวนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไวาในเอกสารประกวดราคา เวาน
แต่ในกรณีที่กิจการร่วมคาาไดามีขาอตกลงระหว่างผูาเขาาร่วมคาาเป็นลายลักษณ์อักษรกำาหนดใหาผูาเขาาร่วมคาารายใด
รายหน่ึงเป็นผูารับผิดช้อบหลักในการเขาาเสนอราคากับทางราช้การ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพราอมการยื่น
ขาอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้ำอจัดจาางภาครัฐดาวยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคาานัำนสามารถใช้าผลงาน
ก่อสราางของผูาร่วมคาาหลักรายเดียวเป็นผลงานกอ่สราางของกจิการรว่มคาาที่ยื่นเสนอราคาไดา

3/ทัำงนีำ...



-3-
ทัำงนีำ "กิจการร่วมคาาที่จดทะเบียนเป็นนิติบดคคลใหม่ " หมายความว่า กิจการร่วมคาาที่จด

ทะเบียนเป็นนิติบดคคลต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึ้งมีหนาาที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธดรกิจการคาา กระทรวง
พาณชิ้ย์) 

3.๑๒   ผูา เสนอราคาตาองลงทะเบียนในระบบจัดซื้ำอจัดจาางภาครัฐดาวยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e - GP) กรมบัญช้ีกลาง 

3.๑๓    ผูาเสนอราคาตาองไม่อยู่ในฐานะเป็นผูาไม่แสดงบัญช้ีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญช้ี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกตาองครบถาวนในสาระสำาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช้. กำาหนด 

3.๑๔     ผูาเสนอราคาซ่ึ้งไดารับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาตาองรบัและจ่ายเงินผ่านบัญช้ีธนาคาร เวาน
แต่การจ่ายเงินแต่ละครัำงซ่ึ้งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไดาตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช้. กำาหนด 

3.๑๕     มีคดณสมบัติและไม่มีลักษณะตาองหาามตามทีค่ณะกรรมการนโยบายการจดัซื้ำอจดัจาาง
และการบริหารพสัดดภาครัฐกำาหนดในราช้กิจจานดเบกษา 

๔. ระยะเวลาในการก่อสราาง ไม่เกิน  75 วนั
๕. ราคากลางในการเริ่มตานประมูล   1,484,960.-  บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแลาว)     


