
      ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)
                     งานย้ายแนวท่อจา่ยน้ำาบรเเวณแยกไม้้เสียยบ ม้.2,9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรยธรรม้ราช

การประปาสี่วนภูม้เภาคสีาขาชะอวด      
ดว้ยวเธยประกวดราคาอเเล็กทรอนเกสี์ (e-bidding) 

1. วัตถปุระสงค์
                   การประปาสี่วนภูม้เภาคเขต ๔ ได้รับ 'งบประม้าณประจำาป  2561 (งบสีำารองเร่งด่วน)
วงเงเนงบประม้าณ 2,340,000.-บาท (เงเนสีองล้านสีาม้แสีนสีย่หม้ื่นบาทถ้วน) รวม้ภาษยม้ลูคา่เพเม่้แลว้ ให้ทำาการ
จ้างเหม้า งานย้ายแนวท่อจ่ายน้ำาบรเเวณแยกไม้้เสียยบ ม้.2,9 ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรยธรรม้ราช
การประปาสี่วนภูม้เภาคสีาขาชะอวด จึงม้ยความ้ประสีงค์จะจ้างเหม้างานนย้  ด้วยวเธยประกวดราคาอเเลก็ทรอนเกสี์
(e-bidding)

๒  .   ขอบเขตของงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดำาเนเนการดงัต่อไปนย้

2.1 ทำาการจดัหา ท่อ วัสีด  อ ปกรณ์ทอ่ประปา ขนาดและชนเดตา่งๆ พรอ้ม้ทำาการก่อสีรา้งวาง
ท่อและตเดตั้ง อ ปกรณ์ ประสีานท่อประปา และอื่นๆ ตาม้แบบแปลนเลขทย่ 2560(15)ชอ 28(10) รายการ
ประกอบแบบแปลน (ข้อกาหนดเฉพาะงาน ตาม้เอกสีารแนบ) และรายการเพเ่ม้เตเม้วันชย้สีถานทย่ (ถ้าม้ย)
     2.๒ ทำาการทดสีอบท่อทย่ได้วางแล้ว ในด้านความ้สีาม้ารถในการรับความ้ดันน้ำาได้ การทดสีอบ
การรัว่ซึม้ของท่อ และทำาการล้างทอ่เม้ื่อดาเนเนการทดสีอบจนแลว้เสีร็จ
     2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏเบัตเตาม้ม้าตรฐานงานก่อสีร้าง กปภ.๐๒/2558(ฉบับปรับปร งครั้งทย่ 1)
“งานวางท่อทัว่ไป” โดยไม้่ต้องรองพื้น และกลบหลังท่อดว้ยทราย ยกเว้นการวางทอ่ในผเวจราจร และ
ทางเชื่อม้ถนน ให้ปฏเบัตเตาม้แบบม้าตรฐานประกอบงานก่อสีร้าง ป  พ.ศ. 2558 เลขทย่ SD ๑๔ c/002
     2.๔ หากม้ยท่อเดเม้ทยจ่ะต้องยกเลเก ผู้รับจ้างจะตอ้งยกเลเกท่อเดเม้ทยท่ำาการปรับปร งให้แล้วเสีรจ็
พรอ้ม้จัดหาท่อ/อ ปกรณ์ใหม้่ ทำาการประสีานทอ่เม้น/ท่อเม้นรองเดเม้เข้ากับท่อเม้นทย่วางใหม้่ และผู้ใช้น้ำาราย
เดเม้กับทอ่เม้นใหม้่ดว้ยท กรายให้สีาม้ารถใช้น้ำาไดต้าม้ปกตเ
     2.๕ หากม้ยการประสีานท่อเม้นใหม้่เชื่อม้กับผู้ใช้น้ำารายเดเม้ ให้เปลย่ยนอ ปกรณใ์หม้่ทั้งหม้ด (ยกเว้น
ม้าตรวัดน้ำา และ Corporation Stop) ตาม้แบบม้าตรฐานประกอบงานก่อสีร้าง ป  พ.ศ.2558 เลขทย่ SD
๑๔ A/๐๐๗ , SD ๑๔ A/๐๐๘ , SD ๑๔ A/๐๐๙
     2.๖ กรณยม้ยม้าตรวัดน้ำาอยู่ภายในรัว้บ้าน หลังบ้าน หรือในทย่ทย่ไม้่สีะดวก และไม้่เหม้าะสีม้ในการดแูล
บำาร งรกัษา ให้ผู้รับจ้างยา้ยออกม้าอยู่บรเเวณหน้าบ้าน หรือทย่ทย่สีะดวก และปลอดภัยในการดแูล ตรวจสีอบ
เม้ื่อผู้รับจ้างดำาเนเนการย้ายแล้วเสีร็จ จะต้องประสีานท่อภายในให้กับผู้ใช้น้ำา พร้อม้ซ่อม้แซม้พื้นทย่ ทย่ได้
ทำาการเปลย่ยนม้าตรวัดน้ำา และท่อ ให้เรยยบร้อย
     2.๗ ม้าตรวดัน้ำาทั้งหม้ด (ทั้งทยต่เดตั้งใหม้่ ยา้ยจ ดตเดตั้งของเดเม้) ในโครงการนย้ ผู้รับจา้งจะต้องทำา
การตยตราม้าตรวดัน้ำาใหม้่ โดยรายละเอยยดจะกำาหนดให้ในขณะทำาการก่อสีรา้ง
     2.๘ การประสีานท่อเม้นรองทย่ม้ยขนาดเสี้นผ่าศูนยก์ลางตั้งแต่ ๕๐ ม้ม้. ข้ึนไป ให้ผู้รับจ้างตเดตั้ง
ประตูน้ำาเท่ากับขนาดทอ่พรอ้ม้ฝาครอบประตนู้ำาเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ ม้ม้. โดยฝาครอบประตนู้ำาต้องตยตราระบ 
ขนาดประตูน้ำาตาม้ขนาดทย่ตเดตั้งจรเง
     2.9 รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพเ่ม้เตเม้) เรื่อง ค ณสีม้บัตเท่อ HDPE และ การตรวจสีอบ
และควบค ม้ค ณสีม้บัตเทอ่ และอ ปกรณ์ท่อ HDPE รายละเอยยดตาม้เอกสีารแนบ
     2.๑๐ ผูร้ับจ้างจะตอ้งซ่อม้แซม้ในสี่วนทย่ข ดดเนวางท่อประปา อาทเเช่น ทางเทา้ ,ฟ ตบาท,ถนน
เทศบาล,ทางหลวง และอื่นๆ ให้อยูใ่นสีภาพเรยยบร้อยดยดังเดเม้ท กประการ ก่อนสี่งงานงวดสี ดท้าย



    ๓  .   ผู้ประสีงค์จะเสีนอราคาจะต้องม้ยค ณสีม้บัตเ ดังตอ่ไปนย้        
 3.๑ ม้ยความ้สีาม้ารถตาม้กฎหม้าย

  3.๒ ไม้่เป็นบ คคลล้ม้ละลาย 
                      3.๓ ไม้่อยูร่ะหว่างเลเกกเจการ 
                      3.4 ไม้่เป็นบ คคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสีนอหรือทำาสีัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เน่ืองจากเป็นผู้ทย่ไม้่ผา่นเกณฑ์การประเม้เนผลการปฏเบัตเงานของผู้ประกอบการตาม้ระเบยยบทย่รัฐม้นตรย
วา่การกระทรวงการคลังกำาหนดตาม้ทย่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสีารสีนเทศของกรม้บัญชยกลาง 
                     3.5 ไม้่เป็นบ คคลซ่ึงถูกระบ ชื่อไว้ในบัญชยรายชื่อผู้ทเ้งงานและได้แจ้งเวยยนชื่อให้เป็นผู้ทเ้งงาน
ของหน่วยงานของรฐัในระบบเครือข่ายสีารสีนเทศของกรม้บัญชยกลาง ซ่ึงรวม้ถึงนเตเบ คคลทย่ผู้ทเ้งงานเป็นห ้นสี่วน
ผู้จัดการ กรรม้การผู้จดัการ ผู้บรเหาร ผู้ม้ยอำานาจในการดำาเนเนงานในกเจการของนเตเบ คคลน้ันดว้ย 
                      3.6 ม้ยค ณสีม้บัตเและไม้่ม้ยลกัษณะต้องห้าม้ตาม้ทย่คณะกรรม้การนโยบายการจัดซ้ือจดัจ้างและ
การบรเหารพัสีด ภาครัฐกำาหนดในราชกเจจาน เบกษา 
                       3.7 เป็นนเตเบ คคลผู้ม้ยอาชยพรบัจา้งงานทย่ประกวดราคาอเเล็กทรอนเกสี์ดงักล่าว 
                       3.8 ไม้่เป็นผู้ม้ยผลประโยชน์รว่ม้กันกับผู้ยื่นข้อเสีนอรายอืน่ทย่เข้ายื่นข้อเสีนอให้แก่ หน่วยงาน
ณ วันประกาศประกวดราคาอเเล็กทรอนเกสี์ หรือไม้่เป็นผู้กระทำาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม้ ในการประกวดราคาอเเล็กทรอนเกสี์ครั้งนย้ 
                      3.9 ไม้่เป็นผู้ได้รับเอกสีเทธเ์หรือความ้ค ้ม้กัน ซ่ึงอาจปฏเเสีธไม้่ยอม้ข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสีนอไดม้้ยคำาสีั่งให้สีละเอกสีเทธเ์และความ้ค ้ม้กันเช่นว่าน้ัน 
                      3.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสีนอต้องม้ยผลงานก่อสีร้างประเภทเดยยวกันกบังานทย่ประกวดราคาจา้งก่อสีรา้ง
ในวงเงเนไม้่น้อยกว่า ๑,170,000.๐๐ บาท (หน่ึงล้านหน่ึงแสีนเจ็ดหม้ื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานทย่เป็น
คู่สีัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนทย่หน่วยงานเชื่อถือ
                      ผู้ยื่นข้อเสีนอทย่เสีนอราคาในรูปแบบของ "กเจการร่วม้คา้" ต้องม้ยค ณสีม้บัตเ ดังนย้
                                   (๑) กรณยทย่กเจการร่วม้ค้าได้จดทะเบยยนเป็นนเตเบ คคลใหม้่ กเจการร่วม้ค้าจะต้องม้ย
ค ณสีม้บัตเครบถ้วนตาม้เงื่อนไขทย่กำาหนดไว้ในเอกสีารประกวดราคา และการเสีนอราคาให้เสีนอราคาในนาม้
"กเจการร่วม้ค้า" สี่วนค ณสีม้บัตเด้านผลงานก่อสีร้าง กเจการร่วม้ค้าดังกล่าวสีาม้ารถนำาผลงานก่อสีร้างของผู้เข้า
รว่ม้ค้าม้าใช้แสีดงเป็นผลงานก่อสีร้างของกเจการรว่ม้ค้าทย่เข้าประกวดราคาได้
                                   (๒) กรณยทย่กเจการร่วม้ค้าไม้่ได้จดทะเบยยนเป็นนเตเบ คคลใหม้่ นเตเบ คคลแต่ละ
นเตเบ คคลทย่เข้าร่วม้ค้าท กรายจะต้องม้ยค ณสีม้บัตเครบถ้วนตาม้เงื่อนไขทย่กำาหนดไว้ในเอกสีารประกวดราคา
เว้นแต่ ในกรณยทย่กเจการร่วม้ค้าได้ม้ยข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วม้ค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วม้ค้า
รายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผเดชอบหลักในการเข้าเสีนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสีดงหลักฐานดังกล่าวม้า
พรอ้ม้การยื่นข้อเสีนอประกวดราคาทางระบบจดัซ้ือจัดจา้งภาครัฐดว้ยอเเลก็ทรอนเกสี์ กเจการร่วม้คา้น้ันสีาม้ารถ
ใช้ผลงานก่อสีรา้งของผู้เข้ารว่ม้ค้าหลักรายเดยยวเป็นผลงานก่อสีรา้งของกเจการรว่ม้ค้าทย่ยื่นเสีนอราคาได้
                                   ทั้งนย้ "กเจการร่วม้ค้าทย่จดทะเบยยนเป็นนเตเบ คคลใหม้่" หม้ายความ้ว่า กเจการ
รว่ม้ค้าทยจ่ดทะเบยยนเป็นนเตเบ คคลต่อกรม้พัฒนาธ รกเจการคา้ กระทรวงพาณเชย์ 

  3.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสีนอต้องลงทะเบยยนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเเล็กทรอนเกสี์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรม้บัญชยกลาง 
                        3.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสีนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สีัญญาต้องลงทะเบยยนในระบบจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ ด้วยอเเล็กทรอนเกสี์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรม้บัญชยกลาง ตาม้ทย่
คณะกรรม้การ ป.ป.ช. กำาหนด 
                         3.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสีนอต้องไม้่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม้่แสีดงบัญชยรายรับรายจ่ายหรือแสีดงบัญชย
รายรับรายจ่ายไม้่ถูกต้องครบถ้วนในสีาระสีำาคัญ ตาม้ทย่คณะกรรม้การ ป.ป.ช. กำาหนด 



                         3.14  ผู้ยื่นข้อเสีนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สีัญญาต้องรับและจ่ายเงเนผ่านบัญชยธนาคาร
เว้นแต่การจ่ายเงเนแต่ละครั้งซ่ึงม้ยมู้ลค่าไม้่เกเนสีาม้หม้ื่นบาทคู่สีัญญาอาจจ่ายเป็นเงเนสีดก็ได้ ตาม้ทย่คณะ
กรรม้การ ป.ป.ช. กำาหนด 

๔. ระยะเวลาในการก่อสีร้าง ไม้่เกเน  60 วนั
๕. ราคากลางในการเรเ่ม้ต้นประมู้ล   2,340,000.-  บาท(รวม้ภาษยมู้ลค่าเพเ่ม้แลว้)     


