
ร่างขอบเขตของงาน  (Terms of Reference  : TOR  )
งานจัดซ้ือมาตรวัดน้ําพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 4 รายการ 

ด้วย การประปาสว่นภูมิภาคเขต 2  จะดําเนินการประกวดราคาซ้ือมาตรวัดน้ําพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 4 รายการ ดังนี้

1. มาตรวัดน้ําพลาสติกขนาด ∅ 1/2  นิ้ว จํานวน 25,000  เครื่อง
2. มาตรวัดน้ําพลาสติกขนาด ∅  3/4  นิว้ จํานวน   1,500  เครื่อง
3. มาตรวัดน้ําขนาด ∅  2  นิ้ว จํานวน        20  เครื่อง
4. มาตรวัดน้ําขนาด ∅  6  นิ้ว จํานวน          3  เครื่อง

๑  .    ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๒ ได้จัดทําแผนการจัดซ้ือมาตรวัดน้ํา ประจําปีงบประมาณ 2561

สํารองคลัง เพ่ือรองรับการเบิกจ่ายใช้งานในกิจการประปาให้กับการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด  จึงมีความ
ประสงค์จะประกวดราคาซ้ือมาตรวัดน้ําพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 4 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 2.   คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ผู้ยืน่ข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

2.1  มีความสามารถตามกฎหมาย
2.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
2.4  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ ท่ีไ ม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ท่ีรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการคลั ง กํ าหนดตาม ท่ีประกาศเผยแพร่ ในระบบเครื อ ข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง

2.5  ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนติิบุคคลนั้นด้วย 

2.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

2.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสดั์งกลา่ว
2.8  ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืนท่ีเข้ายืน่ข้อเสนอให้แก่ การประปาส่วน

ภูมิภาคเขต 2  ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอยา่งเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

2.9  ไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิห์รือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผูย้ืน่ข้อเสนอได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลก็ทรอนกิส ์(Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

2.11  ผูย้ื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนกิส ์(Electronic Government Procurement: e - GP)  ของกรมบัญชีกลางตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.
กําหนด
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2.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด

2.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช.
กําหนด
            2.14  ผู้ยื่นขอเสนอต้องเป็นผู้ผลิต หรือผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้แทนจําหน่ายจากตัวแทน
ผู้จําหน่ายในประเทศไทย  โดยแสดงเอกสารการแต่งต้ังจากตัวแทนผู้จําหน่ายในประเทศไทยในวันท่ียื่นเสนอราคา

3.   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเง่ือนไข

      มาตรวัดน้ําพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ท่ีการประปาสว่นภูมิภาคเขต 2 ประกาศประกวดราคาซ้ือในครั้งนี้
จะต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้

     3.1  เป็นมาตรวัดน้ําท่ีผลิตในประเทศ ซ่ึงได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
มาตรวัดน้ําต่อด้วยเกลียวชนิดใบพัด (ตัวเรือนโลหะ) มอก. 1021-2534 หรือ ชนิดลูกสูบ มอก.1271-2538
และได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001 หรือ 9002 โดยผู้ผลิตจะต้องมีชุดเครื่องมือ
สําหรับทดสอบมาตรวัดน้ําด้วย

3.2  หากเป็นตัวแทนจําหน่าย ต้องมีหนังสอืหรือเอกสารแต่งต้ังจากผูผ้ลิตโดยตรงตามข้อ 3.1
3.3  เป็นมาตรวัดน้ําท่ีได้มาตรฐานตามข้อกําหนดมาตรวัดน้ําพลาสติกของการประปาส่วนภูมิภาค

ใน กมว.1243-2555
3.4  สําหรับมาตรวัดน้ําพลาสติก ต้องเป็นมาตรวัดน้ําพลาสติกท่ีผ่านการตรวจสอบและได้รับการ

รับรองให้สามารถใช้งานได้จากการประปาส่วนภูมิภาค
3.5  ตัวเรือนมาตรและอุปกรณ์ จะต้องผลิตด้วยความประณีต เรียบร้อย ไม่มีชิ้นส่วนโลหะ/หรือ

พลาสติก ส่วนเกินยื่นออกมาใหเ้หน็
3.6  สี ตัวเรือนของมาตรวัดน้ําต้องเป็นสีตามมาตรฐานผู้ผลิตหรือตามเฉดสีท่ี การประปา

ส่วนภูมิภาคกําหนด ความหนาของสสีมํ่าเสมอ มีความคงทนไม่หลุดร่อน คือยี่ห้อ TOA รุน่ OCEAN BLUE G370
3.7  เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์บนตัวเรือนมาตรหรือหน้าปัด ต้องมีความคมชัดมองเห็นได้และ

อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้
   (ก)  ชือ่ขนาด
   (ข)  อัตราการไหลสูงสุด เป็นลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
   (ค)  ทิศทางการไหล
   (ง)  หมายเลขประจําเครื่อง
   (จ)  ชื่อผู้ผลิตหรือโรงงานท่ีผลติ หรือเครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์
   (ฉ)  เครื่องหมาย “กปภ” หรือ “PWA” (เฉพาะมาตรวัดน้ําขนาด ∅ ½  - ∅ 1 ½ นิ้ว)

3.8  หมายเลขประจําเครื่องของมาตรท่ีประทับบนตัวเรือนมาตรหรือหน้าปัด ต้องมีความชัดเจน
ถูกต้องตามท่ี การประปาส่วนภูมิภาคกําหนด  (โดยหมายเลขมาตร การประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 จะแจ้งให้
ผู้ชนะยื่นข้อเสนอทราบภายใน 3 วัน นับถัดจากวันทราบผลการประกวดราคา)
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3.9  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการกําหนดรหัสงบประมาณและสีประจําปีงบประมาณ ต้องมีความชัดเจน
มองเห็นได้ชัด ถูกต้องตามท่ี การประปาสว่นภูมิภาคกําหนด ดังนี้

        (ก)  สัญลักษณ์งบประมาณคือ สีเหลี่ยม 
        - ขนาด 1-1.5 ซม. ใช้กับมาตรวัดน้ําขนาด ∅ ½ นิ้ว – 1 ½ นิ้ว 
        - ขนาด 2 ซม. ใช้กับมาตรวัดน้ําขนาด ∅ 2 นิ้วข้ึนไป
    (ข)  สปีระจําปีงบประมาณคือ สีเหลือง  TOA รุ่น SULPHUR YELLOW G160

๔  .   หลักฐานการย่ืนข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์  ตามบัญชีเอกสารสว่นท่ี 1 และบัญชีเอกสารสว่นท่ี 2 พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องให้ครบถ้วน 

ท้ังนี้ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม ดังนี้
4.1  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
4.2  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม
4.3  ใบรับรองการผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อกําหนดคุณลักษณะมาตรวัดน้ําพลาสติก ท่ีการประปา

ส่วนภูมิภาคเป็นผู้ออกให้
๔.4  รูปลักษณะ ( Catalog ) แสดงคุณลักษณะเฉพาะของมาตรวัดน้ํารุ่นนั้น ๆ 
๔.5  เอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือผูผ้ลติในประเทศ 
๔.6  ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกลไกของมาตรวดัน้ําจากหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชน

ท่ีได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐให้สามารถประกอบกิจการด้านการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ โดยจะต้องเป็น
หน่วยงานภายในประเทศเท่านั้น
5.   การเสนอราคา

5.1  ผู้ยื่นเสนอราคาต้องเสนอราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีกําหนด
ไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ 

5.2  ในการเสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว โดยเสนอราคารวมแยก
เป็นรายการ ท้ังนี้ราคารวมท้ังสิ้นท่ีเสนอซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายท้ังปวง
ต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ  หากไม่ต้องกันจะถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ 

5.3 ผู้ยืน่เสนอราคาต้องยืนราคาท่ีเสนอ ไม่น้อยกว่า 150 วนั นับแต่วันยื่นข้อเสนอ
6.   หลักประกันซอง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นหลักประกันซอง เพ่ือเป็นหลักประกันการเสนอราคาเป็นเงินสด/หรือหลัก
ประกันอ่ืนใดตามประกาศประกวดราคา เท่ากับร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณ โดยหลักประกันซองจะต้องมี
ระยะเวลาการคํ้าประกันต้ังแต่วันท่ียื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันท่ีสิ้นสุดการยืนราคา 
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7.   หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาราคา

ในการพิจารณาผลการยืน่ข้อเสนอประกวดราคาในครั้งนี้ ใชห้ลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาผู้ชนะการ
ยื่นข้อเสนอ จากราคารวมต่อรายการ  และแต่ละรายการต้องไม่สูงกว่าราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซ้ือครั้งนี้
ดังรายการต่อไปนี้

ลําดับ รายการ
จํานวน
(เคร่ือง)

ราคา/หน่วย
(บาท)

ราคาก่อนภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีมูลค่าเพ่ิม ราคารวมภาษีมลูค่าเพ่ิม

1 มาตรวัดน้ํา 1/2 นิ้ว 25,000      593 14,825,000 1,037,750 15,862,750
2 มาตรวัดน้ํา 3/4 นิ้ว   1,500      797   1,195,500      83,685   1,279,185
3 มาตรวัดน้ํา 2 นิ้ว       20 17,414      348,300      24,381      372,681
4 มาตรวัดน้ํา 6 นิ้ว        3 41,150      123,450        8,641.50      132,091.50

รวมราคากลาง 16,492,250 1,154,457.50 17,646,707.50

8.   การทําสัญญาซ้ือขาย

ผูช้นะการประกวดราคา (ผู้ขาย) จะต้องทําสัญญาซ้ือขายกับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2 ภายใน 7
วัน นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้ง  และต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่าร้อยละ 5 ของราคาสิ่งของท่ี
ประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ให้ไว้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2   

ท้ังนี้การส่งมอบมาตรวัดน้ําพร้อมอุปกรณ์ครบชุด ประจําปีงบประมาณ 2561 จํานวน 4 รายการ
ท่ีประกวดราคาในครั้งนี้ ต้องดําเนินการให้ครบถ้วน ดังนี้

1. มาตรวัดน้ําพลาสติกขนาด ∅ 1/2  นิ้ว แบ่งการส่งมอบเป็น 2 งวด ดังนี้
1.1 งวดท่ี 1 ส่งมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จํานวน  10,000 เครื่อง
1.2 งวดท่ี 2 ส่งมอบภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา จํานวน  15,000 เครื่อง
2. มาตรวัดน้ําพลาสติกขนาด ∅  3/4  นิว้ จํานวน 1,500 เครื่อง 
3. มาตรวัดน้ําขนาด ∅  2  นิ้ว จํานวน 20  เครื่อง
4. มาตรวัดน้ําขนาด ∅  6  นิ้ว จํานวน  3  เครื่อง

สําหรับรายการท่ี 2-4 ใหส้่งมอบภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

การคืนหลักประกันสัญญานี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีคู่สัญญา
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแลว้

9.   การประกันความชํารุดบกพร่อง

                ผูข้ายต้องรับประกันมาตรวัดน้ําท่ีขายให้กับการประปาส่วนภูมิภาคเขต 2  เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
1 ปี นับต้ังแต่วันส่งมอบ  ในช่วงเวลาดังกล่าวหากเกิดการชํารุดเสียหายเนื่องจากการใช้งานตามปกติหรือเนื่องจาก
ความบกพร่องของผู้ผลิต  ผู้ขายจักต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเม่ือได้รับแจ้งและไม่คิดมูลค่าใด ๆ ท้ังสิ้น

10.   อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายงานจัดซ้ือในครั้งนี้ ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุท่ียัง

ไม่ได้รับมอบ  โดยคิดเป็นรายวันจนกว่าผู้ขายจะดําเนินการส่งมอบมาตรวัดน้ําท่ีประกาศประกวดราคาให้ผู้ซ้ือ
จนครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญา

-----------------------------------------------------------------------------


