
      ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of ReFerence:TOR)
                     งานย้ายแนวทอ่ถนนสายท้องศาลา-วงงตะเคียยน-โฉลกหลำา(ตอนทย  2) อ.เกาะพะงงน

จ.สุราษฎร์ธานย กปภ.สาขาเกาะพะงงน     
ดว้ยวิธยประกวดราคีาอิเลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

1. วตัถุประสงค์
                   การประปาส่วนภูมิภาคีเขต ๔ ได้รงบ'งบประมาณประจำาป  2560 (งบสำารองกรณยจำาเปร่น
เร่งด่วน) วงเงนิงบประมาณ 4,259,701.03 บาท (เงินสย ล้านสองแสนห้าหมื นเก้าพงนเจ็ดร้อยหนึ งบาทสาม
สตางคี์) รวมภาษยมลูคีา่เพิ มแลว้ ให้ทำาการจ้างเหมางานย้ายแนวท่อถนนสายท้องศาลา-วงงตะเคียยน-โฉลก
หลำา(ตอนทย  2) อ.เกาะพะงงน จ.สุราษฎร์ธานย กปภ.สาขาเกาะพะงงน จึงมยคีวามประสงคี์จะจ้างเหมางานนย้
ด้วยวธิยประกวดราคีาอเิลก็ทรอนิกส ์ (e-bidding)

๒  .   ขอบเขตของงาน
ผู้รงบจา้งจะตอ้งดำาเนินการดงงตอ่ไปนย้

2.1  ทำาการจงดหา ท่อ วงสดุ อุปกรณ์ท่อประปา ขนาดและชนิดต่างๆ พร้อมทำาการก่อสร้าง
วางท่อและติดตง้ง อุปกรณ์ ประสานท่อประปา และอื นๆ  ตามแบบแปลนเลขทย  2560(23)พน (04) (30)
รายการประกอบแบบแปลน (ข้อกำาหนดเฉพาะงาน ตามเอกสารแนบ) และรายการเพิ มเติมวงนชย้สถานทย  (ถ้ามย)

2.๒ ทำาการทดสอบท่อทย ไดว้างแล้ว ในดา้นคีวามสามารถในการรงบคีวามดงนน้ำาได้ การทดสอบ
การรง วซึมของท่อ และทำาการลา้งท่อเมื อดำาเนินการทดสอบจนแล้วเสร็จ

2.๓ การวางท่อ HDPE ให้ปฏิบงติตามมาตรฐานงานก่อสร้าง กปภ.๐๒/2558 (ฉบงบปรงบปรุง
คีรง้งทย 1) “งานวางท่อทง วไป” โดยไม่ต้องรองพื้น  และกลบหลงงท่อด้วยทราย ยกเว้นการวางท่อในผิวจราจร
และทางเชื อมถนน ให้ปฏิบงติตามแบบมาตรฐานประกอบงานกอ่สร้าง ป  พ.ศ. 2558 เลขทย  SD ๑๔ c/002 

2.๔ หากมยท่อเดิมทย จะต้องยกเลิก ผู้รงบจ้างจะต้องยกเลิกท่อเดิมทย ทำาการปรงบปรุงให้แล้วเสร็จ
พร้อมจงดหาท่อ/อุปกรณ์ใหม่ ทำาการประสานท่อเมน/ท่อเมนรองเดิมเข้ากงบท่อเมนทย วางใหม่  และผู้ใช้น้ำาราย
เดิมกงบท่อเมนใหม่ด้วยทกุรายให้สามารถใช้น้ำาไดต้ามปกติ

2.5 หากมยการประสานท่อเมนใหม่เชื อมกงบผู้ใช้น้ำารายเดิม ให้เปลย ยนอุปกรณ์ใหม่ทง้งหมด
(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 หรือในทย ทย ไม่สะดวก และไม่เหมาะสมใน
การดูแลบำารุงรงกษา  ให้ผู้รงบจ้างย้ายออกมาอยู่บริเวณหน้าบ้าน  หรือทย ทย สะดวก  และปลอดภงยในการดูแล
ตรวจสอบเมื อผู้รงบจ้างดำาเนินการย้ายแล้วเสร็จ  จะต้องประสานท่อภายในให้กงบผู้ใช้น้ำา  พร้อมซ่อมแซมพื้นทย 
ทย ไดท้ำาการเปลย ยนมาตรวงดน้ำา และท่อ ให้เรยยบร้อย

2.๗ มาตรวงดน้ำาทง้งหมด (ทง้งทย ติดตง้งใหม่ ย้ายจุดติดตง้งของเดิม) ในโคีรงการนย้ ผู้รงบจ้างจะต้อง
ทำาการตยตรามาตรวงดน้ำาใหม่ โดยรายละเอยยดจะกำาหนดให้ในขณะทำาการก่อสรา้ง

2.๘ การประสานท่อเมนรองทย มยขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางตง้งแต่ ๕๐ มม. ข้ึนไป ให้ผู้รงบจา้งติดตง้ง
ประตูน้ำาเท่ากงบขนาดท่อพร้อมฝาคีรอบประตูน้ำาเหล็กหล่อ Ø ๑๐๐ มม. โดยฝาคีรอบประตูน้ำาต้องตยตราระบุ
ขนาดประตนู้ำาตามขนาดทย ตดิตง้งจริง

2.9 รายการประกอบงานวางท่อ HDPE (เพิ มเติม) เรื อง คีุณสมบงติท่อ HDPE และ
การตรวจสอบ และคีวบคีุมคีุณสมบงติท่อ และอุปกรณ์ทอ่ HDPE รายละเอยยดตามเอกสารแนบ

2.๑๐ ผู้รงบจ้างจะต้องซ่อมแซมในส่วนทย ขุดดินวางท่อประปา  อาทิเช่น ทางเท้า,ฟตุบาท,ถนน
เทศบาล,ทางหลวง และอื นๆ ให้อยู่ในสภาพเรยยบร้อยดยดงงเดิมทุกประการ ก่อนส่งงานงวดสุดทา้ย



    ๓  .   ผู้ประสงคี์จะเสนอราคีาจะตอ้งมยคีุณสมบงติ ดงงต่อไปนย้        
 3.๑ มยคีวามสามารถตามกฎหมาย

  3.๒ ไม่เปร่นบุคีคีลล้มละลาย 
                      3.๓ ไม่อยู่ระหวา่งเลกิกิจการ 
                      3.4 ไม่เปร่นบุคีคีลซึ งอยู่ระหวา่งถูกระงงบการยื นข้อเสนอหรือทำาสงญญากงบหน่วยงานของรงฐไว้
ชง วคีราว เนื องจากเปร่นผู้ทย ไม่ผ่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบงติงานของผู้ประกอบการตามระเบยยบทย รงฐมนตรย
วา่การกระทรวงการคีลงงกำาหนดตามทย ประกาศเผยแพรใ่นระบบเคีรือข่ายสารสนเทศของกรมบงญชยกลาง 
                     3.5 ไม่เปร่นบุคีคีลซึ งถูกระบุชื อไว้ในบงญชยรายชื อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวยยนชื อให้เปร่นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรงฐในระบบเคีรือข่ายสารสนเทศของกรมบงญชยกลาง ซึ งรวมถึงนิตบุิคีคีลทย ผู้ทิง้งานเปร่นหุ้นสว่น
ผู้จงดการ กรรมการผู้จงดการ ผู้บริหาร ผู้มยอำานาจในการดำาเนินงานในกิจการของนิติบุคีคีลนง้นด้วย 
                      3.6 มยคีุณสมบงติและไม่มยลงกษณะตอ้งห้ามตามทย คีณะกรรมการนโยบายการจงดซ้ือจงดจา้งและ
การบริหารพงสดภุาคีรงฐกำาหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                       3.7 เปร่นนิติบุคีคีลผู้มยอาชยพรงบจ้างงานทย ประกวดราคีาอิเล็กทรอนิกส์ดงงกลา่ว 
                       3.8 ไม่เปร่นผู้มยผลประโยชน์ร่วมกงนกงบผู้ยื นข้อเสนอรายอื นทย เข้ายื นข้อเสนอให้แก่ หน่วยงาน
ณ วงนประกาศประกวดราคีาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปร่นผู้กระทำาการองนเปร่นการขงดขวางการแข่งขงนอย่างเปร่น
ธรรม ในการประกวดราคีาอิเลก็ทรอนิกส์คีรงง้นย้ 
                      3.9 ไม่เปร่นผู้ได้รงบเอกสิทธิ์หรือคีวามคีุ้มกงน ซึ งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รงฐบาล
ของผู้ยื นข้อเสนอได้มยคีำาสง งให้สละเอกสิทธิ์และคีวามคีุ้มกงนเช่นวา่นง้น 
                      3.๑๐ ผู้ยื นข้อเสนอต้องมยผลงานก่อสรา้งประเภทเดยยวกงนกงบงานทย ประกวดราคีาจา้งก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,129,850.๐๐ บาท (สองล้านหนึ งแสนสองหมื นเก้าพงนแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ
เปร่นผลงานทย เปร่นคีู่สงญญาโดยตรงกงบหน่วยงานของรงฐ หรือหน่วยงานเอกชนทย หน่วยงานเชื อถือ
                      ผู้ยื นข้อเสนอทย เสนอราคีาในรูปแบบของ "กจิการรว่มคี้า" ตอ้งมยคีุณสมบงติ ดงงนย้
                                   (๑) กรณยทย กิจการร่วมคี้าได้จดทะเบยยนเปร่นนิติบุคีคีลใหม่ กิจการร่วมคี้าจะต้องมย
คีุณสมบงติคีรบถ้วนตามเงื อนไขทย กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคีา และการเสนอราคีาให้เสนอราคีาในนาม
"กิจการร่วมคี้า" ส่วนคีุณสมบงติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมคี้าดงงกล่าวสามารถนำาผลงานก่อสร้างของผู้เข้า
รว่มคีา้มาใช้แสดงเปร่นผลงานก่อสรา้งของกิจการรว่มคีา้ทย เข้าประกวดราคีาได้
                                   (๒) กรณยทย กิจการร่วมคี้าไม่ได้จดทะเบยยนเปร่นนิติบุคีคีลใหม่ นิติบุคีคีลแต่ละ
นิติบุคีคีลทย เข้าร่วมคี้าทุกรายจะต้องมยคีุณสมบงติคีรบถ้วนตามเงื อนไขทย กำาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคีา
เว้นแต่ ในกรณยทย กิจการร่วมคี้าได้มยข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมคี้าเปร่นลายลงกษณ์องกษรกำาหนดให้ผู้เข้าร่วมคี้า
รายใดรายหนึ งเปร่นผู้รงบผิดชอบหลงกในการเข้าเสนอราคีากงบหน่วยงานของรงฐ และแสดงหลงกฐานดงงกล่าวมา
พร้อมการยื นข้อเสนอประกวดราคีาทางระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาคีรงฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ กจิการรว่มคี้านง้นสามารถ
ใชผ้ลงานก่อสรา้งของผู้เข้ารว่มคีา้หลงกรายเดยยวเปร่นผลงานก่อสรา้งของกิจการร่วมคีา้ทย ยื นเสนอราคีาได้
                                   ทง้งนย้ "กิจการร่วมคี้าทย จดทะเบยยนเปร่นนิติบุคีคีลใหม่" หมายคีวามว่า กิจการ
รว่มคีา้ทย จดทะเบยยนเปร่นนิติบุคีคีลตอ่กรมพงฒนาธรุกิจการคี้า กระทรวงพาณิชย์ 

  3.๑๑ ผู้ยื นข้อเสนอต้องลงทะเบยยนในระบบจงดซ้ือจงดจ้างภาคีรงฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบงญชยกลาง 
                        3.๑๒  ผู้ยื นข้อเสนอซึ งได้รงบคีงดเลือกเปร่นคีู่สงญญาต้องลงทะเบยยนในระบบจงดซ้ือจงดจ้าง
ภาคีรงฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบงญชยกลาง ตามทย 
คีณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 
                         3.๑๓ ผู้ยื นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปร่นผู้ไม่แสดงบงญชยรายรงบรายจ่ายหรือแสดงบงญชย
รายรงบรายจา่ยไม่ถูกต้องคีรบถ้วนในสาระสำาคีงญ ตามทย คีณะกรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 



                         3.14  ผู้ยื นข้อเสนอซึ งได้รงบคีงดเลือกเปร่นคีู่สงญญาต้องรงบและจ่ายเงินผ่านบงญชยธนาคีาร
เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคีรง้งซึ งมยมูลคี่าไม่เกินสามหมื นบาทคีู่สงญญาอาจจ่ายเปร่นเงินสดก็ได้ ตามทย คีณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำาหนด 

๔. ระยะเวลาในการก่อสรา้ง ไม่เกิน  90 วัน
๕. ราคีากลางในการเริ มต้นประมูล   4,259,700.-  บาท(รวมภาษยมูลคี่าเพิ มแล้ว)     
6. หลงกเกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ  การพิจารณาผลการยื นข้อเสนอประกวดราคีา

อิเล็กทรอนิกส์คีรง้งนย้ หน่วยงานจะพจิารณาตงดสินโดยใช้หลงกเกณฑ์ ราคา  


