ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)
งานย้ายแนวท่อถนนสายท้องศาลา-วงงตะเคียยน-โฉลกหลำา(ตอนทย 2) อ.เกาะพะงงน
จ.สุราษฎร์ธานย กปภ.สาขาเกาะพะงงน
ด้วยวิธยประกวดราคีาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1. วัตถุประสงค์
การประปาส่วนภู มิภาคีเขต ๔ ได้รง บ 'งบประมาณประจำาป 2560 (งบสำารองกรณย จำาเปร่ น
เร่ งด่ วน) วงเงินงบประมาณ 4,259,701.03 บาท (เงินสยล้านสองแสนห้าหมืนเก้าพงนเจ็ดร้อยหนึ งบาทสาม
สตางคี์ ) รวมภาษยมลู คี่าเพิมแล้ว ให้ทำา การจ้า งเหมางานย้ า ยแนวท่ อ ถนนสายท้ อ งศาลา-วง งตะเคีย ย น-โฉลก
หลำา(ตอนทย 2) อ.เกาะพะงงน จ.สุราษฎร์ธานย กปภ.สาขาเกาะพะงงน จึ ง มย คี วามประสงคี์ จ ะจ้ า งเหมางานนย้
ด้ วยวิธปย ระกวดราคีาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. ขอบเขตของงาน
ผู้รบง จ้างจะต้องดำาเนินการดงงต่อไปนย้
2.1 ทำาการจงดหา ท่อ วงสดุ อุปกรณ์ท่อประปา ขนาดและชนิดต่างๆ พร้อมทำาการก่อสร้าง
วางท่อและติดตง้ง อุปกรณ์ ประสานท่อประปา และอืนๆ ตามแบบแปลนเลขทย 2560(23)พน (04) (30)
รายการประกอบแบบแปลน (ข้อกำาหนดเฉพาะงาน ตามเอกสารแนบ) และรายการเพิมเติมวงนชย้สถานทย (ถ้ามย)
2.๒ ทำาการทดสอบท่อทยได้วางแล้ว ในด้านคีวามสามารถในการรงบคีวามดงนน้ำาได้ การทดสอบ
การรงวซึมของท่อ และทำาการล้างท่อเมือดำาเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ
2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบงติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/2558 (ฉบงบปรงบปรุง
คีรง้งทย1) “งานวางท่อทงวไป” โดยไม่ต้องรองพื้น และกลบหลงงท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร
และทางเชือมถนน ให้ปฏิบงติตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ป พ.ศ. 2558 เลขทย SD ๑๔ c/002
2.๔ หากมยท่อเดิมทยจะต้องยกเลิก ผู้รงบจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมทยทำาการปรงบปรุงให้แล้วเสร็จ
พร้อมจงดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำาการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากงบท่อเมนทยวางใหม่ และผู้ใช้น้ำาราย
เดิมกงบท่อเมนใหม่ด้วยทุกรายให้สามารถใช้น้ำาได้ตามปกติ
2.5 หากมยการประสานท่อเมนใหม่เชือมกงบผู้ใช้น้ำารายเดิม ให้เปลยยนอุปกรณ์ใหม่ทง้งหมด
(ยกเว้นมาตรวงดน้ำา และ Corporation Stop) ตามแบบมาตรฐานประกอบงานก่อสร้าง ป พ.ศ.2558 เลขทย
SD ๑๔ A/๐๐๗ , SD ๑๔ A/๐๐๘ , SD ๑๔ A/๐๐๙
2.๖ กรณยมยมาตรวงดน้ำาอยู่ภายในรง้วบ้าน หลงงบ้าน หรือในทยทยไม่สะดวก และไม่เหมาะสมใน
การดูแลบำารุงรงกษา ให้ผู้รงบจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน หรือทยทยสะดวก และปลอดภงยในการดูแล
ตรวจสอบเมือผู้รงบจ้างดำาเนินการย้ายแล้วเสร็จ จะต้องประสานท่อภายในให้กงบผู้ใช้น้ำา พร้อมซ่อมแซมพื้นทย
ทยได้ทำาการเปลยยนมาตรวงดน้ำา และท่อ ให้เรยยบร้อย
2.๗ มาตรวงดน้ำาทง้งหมด (ทง้งทยติดตง้งใหม่ ย้ายจุดติดตง้งของเดิม ) ในโคีรงการนย้ ผู้รงบจ้างจะต้อง
ทำาการตยตรามาตรวงดน้ำาใหม่ โดยรายละเอยยดจะกำาหนดให้ในขณะทำาการก่อสร้าง
2.๘ การประสานท่อเมนรองทยมยขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตง้งแต่ ๕๐ มม. ขึ้นไป ให้ผู้รงบจ้างติดตง้ง
ประตูน้ำาเท่ากงบขนาดท่อพร้อมฝาคีรอบประตูน้ำาเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม. โดยฝาคีรอบประตูน้ำาต้องตยตราระบุ
ขนาดประตูน้ำาตามขนาดทยติดตง้งจริง
2.9 รายการประกอบงานวางท่ อ HDPE (เพิ มเติ ม ) เรื อง คีุ ณ สมบง ติ ท่ อ HDPE และ
การตรวจสอบ และคีวบคีุมคีุณสมบงติท่อ และอุปกรณ์ทอ่ HDPE รายละเอยยดตามเอกสารแนบ
2.๑๐ ผู้รงบจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนทยขุดดินวางท่อประปา อาทิเช่น ทางเท้า ,ฟุตบาท,ถนน
เทศบาล,ทางหลวง และอืนๆ ให้อยู่ในสภาพเรยยบร้อยดยดงง เดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดท้าย

๓. ผู้ประสงคี์จะเสนอราคีาจะต้องมยคีุณสมบงติ ดงงต่อไปนย้
3.๑ มยคีวามสามารถตามกฎหมาย
3.๒ ไม่เปร่นบุคีคีลล้มละลาย
3.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เปร่นบุคีคีลซึงอยู่ระหว่างถูกระงงบการยืนข้อเสนอหรือทำาสงญญากงบหน่วยงานของรงฐไว้
ชงวคีราว เนืองจากเปร่นผู้ทยไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบงติงานของผู้ประกอบการตามระเบยยบทยรงฐมนตรย
ว่าการกระทรวงการคีลงงกำาหนดตามทยประกาศเผยแพร่ในระบบเคีรือข่ายสารสนเทศของกรมบงญชยกลาง
3.5 ไม่เปร่นบุคีคีลซึงถูกระบุชือไว้ในบงญชยรายชือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวยยนชือให้เปร่นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรงฐในระบบเคีรือข่ายสารสนเทศของกรมบงญชยกลาง ซึงรวมถึงนิตบิ ุคีคีลทยผู้ทงิ้ งานเปร่นหุ้นส่วน
ผู้จดง การ กรรมการผู้จดง การ ผู้บริหาร ผู้มยอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบุคีคีลนง้นด้วย
3.6 มยคีุณสมบงติและไม่มยลงกษณะต้องห้ามตามทยคีณะกรรมการนโยบายการจงดซื้อจงดจ้างและ
การบริหารพงสดุภาคีรงฐกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปร่นนิติบุคีคีลผู้มอย าชยพรงบจ้างงานทยประกวดราคีาอิเล็กทรอนิกส์ดงงกล่าว
3.8 ไม่เปร่นผู้มยผลประโยชน์ร่วมกงนกงบผู้ยืนข้อเสนอรายอืนทยเข้ายืนข้อเสนอให้แก่ หน่วยงาน
ณ วงนประกาศประกวดราคีาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปร่นผู้กระทำาการองนเปร่นการขงดขวางการแข่งขงนอย่างเปร่น
ธรรม ในการประกวดราคีาอิเล็กทรอนิกส์คีรงง้ นย้
3.9 ไม่เปร่นผู้ได้รงบเอกสิทธิ์หรือคีวามคีุ้มกงน ซึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รงฐบาล
ของผู้ยืนข้อเสนอได้มยคีำาสงงให้สละเอกสิทธิ์และคีวามคีุ้มกงนเช่นว่านง้น
3.๑๐ ผู้ยืนข้อเสนอต้องมยผลงานก่อสร้างประเภทเดยยวกงนกงบงานทยประกวดราคีาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,129,850.๐๐ บาท (สองล้านหนึงแสนสองหมืนเก้าพงนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ
เปร่นผลงานทยเปร่นคีู่สงญญาโดยตรงกงบหน่วยงานของรงฐ หรือหน่วยงานเอกชนทยหน่วยงานเชือถือ
ผู้ยืนข้อเสนอทยเสนอราคีาในรูปแบบของ "กิจการร่วมคี้า" ต้องมยคีุณสมบงติ ดงงนย้
(๑) กรณยทยกิจการร่วมคี้าได้จดทะเบยยนเปร่นนิติบุคีคีลใหม่ กิจการร่วมคี้าจะต้องมย
คีุณสมบงติคีรบถ้วนตามเงือนไขทยกำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคีา และการเสนอราคีาให้เสนอราคีาในนาม
"กิจการร่วมคี้า" ส่วนคีุณสมบงติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคี้าดงงกล่าวสามารถนำาผลงานก่อสร้างของผู้เข้า
ร่วมคี้ามาใช้แสดงเปร่นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมคี้าทยเข้าประกวดราคีาได้
(๒) กรณยทยกิจการร่วมคี้าไม่ได้จดทะเบยยนเปร่นนิติบุคีคีลใหม่ นิติบุคีคีลแต่ละ
นิติบุคีคีลทยเข้าร่วมคี้าทุกรายจะต้องมยคีุณสมบงติคีรบถ้ วนตามเงือนไขทยกำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคีา
เว้นแต่ ในกรณยทยกิจการร่วมคี้าได้มยข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคี้าเปร่นลายลงกษณ์องกษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมคี้า
รายใดรายหนึงเปร่นผู้รงบผิดชอบหลงกในการเข้าเสนอราคีากงบหน่วยงานของรงฐ และแสดงหลงกฐานดงงกล่าวมา
พร้อมการยืนข้อเสนอประกวดราคีาทางระบบจงดซื้อจงดจ้างภาคีรงฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคี้านง้นสามารถ
ใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมคี้าหลงกรายเดยยวเปร่นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมคี้าทยยืนเสนอราคีาได้
ทง้งนย้ "กิจการร่วมคี้าทยจดทะเบยยนเปร่นนิติบุคีคีลใหม่ " หมายคีวามว่า กิจการ
ร่วมคี้าทยจดทะเบยยนเปร่นนิติบุคีคีลต่อกรมพงฒนาธุรกิจการคี้า กระทรวงพาณิชย์
3.๑๑ ผู้ยืนข้อ เสนอต้ อ งลงทะเบย ย นในระบบจง ด ซื้ อ จง ด จ้ า งภาคีรง ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบงญชยกลาง
3.๑๒ ผู้ยืนข้อเสนอซึงได้รงบคีงดเลือกเปร่นคีู่สงญญาต้องลงทะเบยยนในระบบจงดซื้อจงดจ้าง
ภาคีรงฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบงญชยกลาง ตามทย
คีณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด
3.๑๓ ผู้ยืนข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปร่นผู้ไม่แสดงบงญชยรายรงบรายจ่ายหรือแสดงบงญชย
รายรงบรายจ่ายไม่ถูกต้องคีรบถ้วนในสาระสำาคีงญ ตามทยคีณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด

3.14 ผู้ยืนข้อเสนอซึงได้รงบคีงดเลือกเปร่นคีู่สงญญาต้องรงบและจ่ายเงินผ่านบงญชยธนาคีาร
เว้ นแต่ การจ่า ยเงินแต่ล ะคีรง้งซึ งมยมูล คี่า ไม่ เกิ นสามหมื นบาทคีู่ สง ญ ญาอาจจ่ า ยเปร่ น เงิ นสดก็ ไ ด้ ตามทย คีณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด
๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง ไม่เกิน 90 วัน
๕. ราคีากลางในการเริมต้นประมูล 4,259,700.- บาท(รวมภาษยมูลคี่าเพิมแล้ว)
6. หลง ก เกณฑ์ ใ นการพิ จ ารณาข้ อ เสนอ การพิ จ ารณาผลการยื นข้ อ เสนอประกวดราคีา
อิเล็กทรอนิกส์คีรง้งนย้ หน่วยงานจะพิจารณาตงดสินโดยใช้หลงกเกณฑ์ ราคา

