
      ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)
                     โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาใหักโบโครงการเคหะชุมชมชุมนและบราการชุมชมชุมน         

  หารายไดัจโงหวโดกระบ่ี(กระบ่ีนัอย) การประปาส่่วนภูมมาภูาคส่าขากระบ่ี 
ดวัยวาธีประกวดราคาอาเล็กทรอนากส่์ (e-bidding) 

1. วัตถปุระสงค์
                   การประปาส่่วนภูมมาภูาคเขต ๔ ไดัรโบไดัรโบงบเงานผูมั ใชุมันำำา (งบจาก การเคหะแห่งชุมาตา )
วงเงานงบประมาณ 3,686,697.20  บาท (เงานส่ามลาันหกแส่นแปดหมืน่หกพโนหกรอัยเกาัส่าบเจด็บาทยีส่่าบส่ตางค์)
ไมร่วมภูาษีมมลคา่เพาม่ หรือ 3,944,766.-บาท (เงานส่ามลัานเกัาแส่นส่ี่หมื่นส่ี่พโนเจ็ดรัอยหกส่าบหกบาทถัวน)
รวมภูาษีมมลคา่เพาม่แลวั ใหัทำาการจัางเหมา โครงการวางท่อขยายเขตจำาหน่ายนำำาใหักโบโครงการเคหะชุมชมชุมนและ
บราการชุมชมชุมน หารายไดัจโงหวโดกระบ่ี(กระบ่ีนัอย) การประปาส่่วนภูมมาภูาคส่าขากระบ่ี จึงมีความประส่งค์
จะจัางเหมางานนีำ  ดัวยวาธปีระกวดราคาอาเลก็ทรอนากส่ ์ (e-bidding)

๒  .   ขอบเขตของงาน
ผูมัรโบจัางจะตัองดำาเนานการดโงต่อไปนีำ

2.1 ทำาการจโดหา ท่อ วโส่ดช อชปกรณ์ทอ่ประปา ขนาดและชุมนาดตา่งๆ พรอัมทำาการก่อส่ราังวาง
ท่อและตาดตโำง อชปกรณ์ ประส่านท่อประปา และอื่นๆ ตามแบบแปลนเลขที่ 2560(09)กบ 30(6) รายการ
ประกอบแบบแปลน (ขัอกาหนดเฉพาะงาน ตามเอกส่ารแนบ) และรายการเพา่มเตามวโนชุมีำส่ถานที่ (ถัามี)
     2.๒ ทำาการทดส่อบท่อที่ไดัวางแลัว ในดัานความส่ามารถในการรโบความดโนนำำาไดั การทดส่อบ
การรโว่ซึมของท่อ และทำาการลัางทอ่เมื่อดาเนานการทดส่อบจนแลวัเส่ร็จ
     2.๓ การวางท่อ HDPE ใหัปฏาบโตาตามมาตรฐานงานกอ่ส่ราัง กปภู.๐๒/๒๕๕ 8 “งานวางทอ่ทโ่วไป”
(ฉบโบปรโบปรชงครโำงที่ 1) โดยไม่ตอังรองพืำน และกลบหลโงท่อดวัยทราย ยกเวันการวางท่อในผูาวจราจร และ
ทางเชุมื่อมถนน ใหัปฏาบโตาตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อส่รัาง ปี พ.ศ. 2558 เลขที่ SD ๑๔ c/002
     2.๔ หากมีท่อเดามทีจ่ะตัองยกเลาก ผูมัรโบจัางจะตอังยกเลากท่อเดามทีท่ำาการปรโบปรชงใหัแลัวเส่รจ็
พรอัมจโดหาท่อ/อชปกรณ์ใหม่ ทำาการประส่านทอ่เมน/ท่อเมนรองเดามเขัากโบท่อเมนที่วางใหม่ และผูมัใชุมันำำาราย
เดามกโบทอ่เมนใหม่ดวัยทชกรายใหัส่ามารถใชุมันำำาไดตัามปกตา
     2.๕ หากมีการประส่านท่อเมนใหม่เชุมื่อมกโบผูมัใชุมันำำารายเดาม ใหัเปลี่ยนอชปกรณใ์หม่ทโำงหมด (ยกเวัน
มาตรวโดนำำา และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อส่รัาง ปี พ.ศ.2558 เลขที่ SD
๑๔ A/๐๐๗ , SD ๑๔ A/๐๐๘ , SD ๑๔ A/๐๐๙
     2.๖ กรณีมีมาตรวโดนำำาอยม่ภูายในรโำวบัาน หลโงบัาน หรือในที่ที่ไม่ส่ะดวก และไม่เหมาะส่มในการดมแล
บำารชงรโกษา ใหัผูมัรโบจัางยาัยออกมาอยม่บราเวณหนัาบัาน หรือที่ที่ส่ะดวก และปลอดภูโยในการดมแล ตรวจส่อบ
เมื่อผูมัรโบจัางดำาเนานการยัายแลัวเส่ร็จ จะตัองประส่านท่อภูายในใหักโบผูมัใชุมันำำา พรัอมซ่อมแซมพืำนที่ ที่ไดั
ทำาการเปลี่ยนมาตรวโดนำำา และท่อ ใหัเรียบรัอย
     2.๗ มาตรวโดนำำาทโำงหมด (ทโำงทีต่าดตโำงใหม่ ยาัยจชดตาดตโำงของเดาม) ในโครงการนีำ ผูมัรโบจาังจะตัองทำา
การตตีรามาตรวโดนำำาใหม่ โดยรายละเอียดจะกำาหนดใหัในขณะทำาการก่อส่ราัง
     2.๘ การประส่านท่อเมนรองที่มีขนาดเส่ันผู่าศมนยก์ลางตโำงแต่ ๕๐ มม. ขึำนไป ใหัผูมัรโบจัางตาดตโำง
ประตมนำำาเท่ากโบขนาดทอ่พรอัมฝาครอบประตมนำำาเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม. โดยฝาครอบประตมนำำาตัองตตีราระบช
ขนาดประตมนำำาตามขนาดที่ตาดตโำงจราง
     2.9 รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพา่มเตาม) เรื่อง คชณส่มบโตาท่อ HDPE และ การตรวจส่อบ
และควบคชมคชณส่มบโตาทอ่ และอชปกรณ์ท่อ HDPE รายละเอียดตามเอกส่ารแนบ
     2.๑๐ ผูมรัโบจัางจะตอังซ่อมแซมในส่่วนที่ขชดดานวางท่อประปา อาทาเชุม่น ทางเทาั ,ฟชตบาท,ถนน
เทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ใหัอยมใ่นส่ภูาพเรียบรัอยดดีโงเดามทชกประการ ก่อนส่่งงานงวดส่ชดทัาย



    ๓  .   ผูมัประส่งค์จะเส่นอราคาจะตัองมีคชณส่มบโตา ดโงตอ่ไปนีำ        
 3.๑ มีความส่ามารถตามกฎหมาย

  3.๒ ไม่เป็นบชคคลลัมละลาย 
                      3.๓ ไม่อยมร่ะหว่างเลากกาจการ 
                      3.4 ไม่เป็นบชคคลซ่ึงอยมร่ะหว่างถมกระงโบการยื่นขัอเส่นอหรือทำาส่โญญากโบหน่วยงานของรโฐไวั
ชุมโ่วคราว เน่ืองจากเป็นผูมัที่ไม่ผูา่นเกณฑ์การประเมานผูลการปฏาบโตางานของผูมัประกอบการตามระเบียบที่รโฐมนตรี
วา่การกระทรวงการคลโงกำาหนดตามที่ประกาศเผูยแพร่ในระบบเครือข่ายส่ารส่นเทศของกรมบโญชุมีกลาง 
                     3.5 ไม่เป็นบชคคลซ่ึงถมกระบชชุมื่อไวัในบโญชุมีรายชุมื่อผูมัทาำงงานและไดัแจังเวียนชุมื่อใหัเป็นผูมัทาำงงาน
ของหน่วยงานของรโฐในระบบเครือข่ายส่ารส่นเทศของกรมบโญชุมีกลาง ซ่ึงรวมถึงนาตาบชคคลที่ผูมัทาำงงานเป็นหชันส่่วน
ผูมัจโดการ กรรมการผูมัจโดการ ผูมับราหาร ผูมัมีอำานาจในการดำาเนานงานในกาจการของนาตาบชคคลนโำนดวัย 
                      3.6 มีคชณส่มบโตาและไม่มีลโกษณะตัองหัามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจโดซืำอจโดจัางและ
การบราหารพโส่ดชภูาครโฐกำาหนดในราชุมกาจจานชเบกษา 
                       3.7 เป็นนาตาบชคคลผูมัมีอาชุมพีรโบจาังงานที่ประกวดราคาอาเล็กทรอนากส่์ดโงกล่าว 
                       3.8 ไม่เป็นผูมัมีผูลประโยชุมน์รว่มกโนกโบผูมัยื่นขัอเส่นอรายอืน่ที่เขัายื่นขัอเส่นอใหัแก่ หน่วยงาน
ณ วโนประกาศประกวดราคาอาเล็กทรอนากส่์ หรือไม่เป็นผูมักระทำาการอโนเป็นการขโดขวางการแข่งขโนอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอาเล็กทรอนากส่์ครโำงนีำ 
                      3.9 ไม่เป็นผูมัไดัรโบเอกส่าทธา์หรือความคชัมกโน ซ่ึงอาจปฏาเส่ธไม่ยอมขึำนศาลไทย เวันแต่รโฐบาล
ของผูมัยื่นขัอเส่นอไดมัีคำาส่โ่งใหัส่ละเอกส่าทธา์และความคชัมกโนเชุม่นว่านโำน 
                      3.๑๐ ผูมัยื่นขัอเส่นอตัองมีผูลงานก่อส่รัางประเภูทเดียวกโนกโบงานที่ประกวดราคาจาังก่อส่ราัง
ในวงเงานไม่นัอยกว่า ๑,๘๒๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลัานแปดแส่นส่องหมื่นหน่ึงพโนส่องรัอยบาทถัวน) และเป็น
ผูลงานที่เป็นคม่ส่โญญาโดยตรงกโบหน่วยงานของรโฐ หรอืหน่วยงานเอกชุมนที่หน่วยงานเชุมื่อถือ
                      ผูมัยื่นขัอเส่นอที่เส่นอราคาในรมปแบบของ "กาจการร่วมคาั" ตัองมีคชณส่มบโตา ดโงนีำ
                                   (๑) กรณีที่กาจการร่วมคัาไดัจดทะเบียนเป็นนาตาบชคคลใหม่ กาจการร่วมคัาจะตัองมี
คชณส่มบโตาครบถัวนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไวัในเอกส่ารประกวดราคา และการเส่นอราคาใหัเส่นอราคาในนาม
"กาจการร่วมคัา" ส่่วนคชณส่มบโตาดัานผูลงานก่อส่รัาง กาจการร่วมคัาดโงกล่าวส่ามารถนำาผูลงานก่อส่รัางของผูมัเขัา
รว่มคัามาใชุมัแส่ดงเป็นผูลงานก่อส่รัางของกาจการรว่มคัาที่เขัาประกวดราคาไดั
                                   (๒) กรณีที่กาจการร่วมคัาไม่ไดัจดทะเบียนเป็นนาตาบชคคลใหม่ นาตาบชคคลแต่ละ
นาตาบชคคลที่เขัาร่วมคัาทชกรายจะตัองมีคชณส่มบโตาครบถัวนตามเงื่อนไขที่กำาหนดไวัในเอกส่ารประกวดราคา
เวันแต่ ในกรณีที่กาจการร่วมคัาไดัมีขัอตกลงระหว่างผูมัเขัาร่วมคัาเป็นลายลโกษณ์อโกษรกำาหนดใหัผูมัเขัาร่วมคัา
รายใดรายหน่ึงเป็นผูมัรโบผูาดชุมอบหลโกในการเขัาเส่นอราคากโบหน่วยงานของรโฐ และแส่ดงหลโกฐานดโงกล่าวมา
พรอัมการยื่นขัอเส่นอประกวดราคาทางระบบจโดซืำอจโดจาังภูาครโฐดวัยอาเลก็ทรอนากส่์ กาจการร่วมคาันโำนส่ามารถ
ใชุมัผูลงานก่อส่ราังของผูมัเขัารว่มคัาหลโกรายเดียวเป็นผูลงานก่อส่ราังของกาจการรว่มคัาที่ยื่นเส่นอราคาไดั
                                   ทโำงนีำ "กาจการร่วมคัาที่จดทะเบียนเป็นนาตาบชคคลใหม่" หมายความว่า กาจการ
รว่มคัาทีจ่ดทะเบียนเป็นนาตาบชคคลต่อกรมพโฒนาธชรกาจการคาั กระทรวงพาณาชุมย์ 

  3.๑๑ ผูมัยื่นขัอเส่นอตัองลงทะเบียนในระบบจโดซืำอจโดจัางภูาครโฐดัวยอาเล็กทรอนากส่์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบโญชุมีกลาง 
                        3.๑๒  ผูมัยื่นขัอเส่นอซ่ึงไดัรโบคโดเลือกเป็นคม่ส่โญญาตัองลงทะเบียนในระบบจโดซืำอจโดจัาง
ภูาครโฐ ดัวยอาเล็กทรอนากส่์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบโญชุมีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 



                         3.๑๓ ผูมัยื่นขัอเส่นอตัองไม่อยม่ในฐานะเป็นผูมัไม่แส่ดงบโญชุมีรายรโบรายจ่ายหรือแส่ดงบโญชุมี
รายรโบรายจ่ายไม่ถมกตัองครบถัวนในส่าระส่ำาคโญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 
                         3.14  ผูมัยื่นขัอเส่นอซ่ึงไดัรโบคโดเลือกเป็นคม่ส่โญญาตัองรโบและจ่ายเงานผู่านบโญชุมีธนาคาร
เวันแต่การจ่ายเงานแต่ละครโำงซ่ึงมีมมลค่าไม่เกานส่ามหมื่นบาทคม่ส่โญญาอาจจ่ายเป็นเงานส่ดก็ไดั ตามที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ชุม. กำาหนด 

๔. ระยะเวลาในการก่อส่รัาง ไม่เกาน  150 วนั
๕. ราคากลางในการเรา่มตันประมมล   3,642,400.-  บาท(รวมภูาษีมมลค่าเพา่มแลวั)     


