รร่างกกาหนดขอบเขตของงาน (Term Of Reference)
1. หลลักการและเหตตุผล
การประปาสส่วนภภูมภมิ าคเขต ๓ ไดด้รบลั จลัดสรรงบประมาณประจจาปปี 2561 เพพอพื่ ดจาเนมินงาน คส่าวางทส่อขยายเขต
จจาหนส่ายนนจา หมภูส่ 5 บด้านหด้วยดด้วนและหมภูส่ 16 บด้านบจารตุงรลักษษ์ ต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบตุรรี การประปา
สส่วนภภูมมิภาคสาขากาญจนบตุรรี ดด้วยวมิธรีประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสษ์ (e-bidding)
2. ขอบเขตของงานโดยสลังเขป
กจาหนดใหด้มรีการกส่อสรด้าง จลัดหา ตมิดตลันงทส่อและอตุปกรณษ์ตาส่ งๆ ประสานทส่อเดมิมกลับทส่อทรีพื่วางใหมส่ ตามแบบ
แปลนเลขทรีพื่ กจ.61–003/๑-4 และเอกสารแนบทด้ายประกอบแบบแปลน โดยกจาหนดวางทส่อ ดลังนรีน
2.1 วางทส่อ PVC ขนาด dia. 200 มม. ชลันน 8.5
ความยาวประมาณ
2,793 เมตร
2.2 วางทส่อ PVC ขนาด dia. ๑๕๐ มม. ชลันน ๘.๕
ความยาวประมาณ
3,170 เมตร
2.3 วางทส่อ PVC ขนาด dia. ๑๐๐ มม. ชลันน ๘.๕
ความยาวประมาณ
604 เมตร
2.4 วางทส่อ HDPE 80 dia. 225 มม. PN.10
ความยาวประมาณ
24 เมตร
2.5 วางทส่อ S dia. 200 มม. (ใตด้ดนมิ )
ความยาวประมาณ
13 เมตร
2.6 วางทส่อ PB dia. 50 มม. ชลันน SDR.13.5
ความยาวประมาณ
1,408 เมตร
2.7 ทส่อ ปลอก S dia 300 มม.(ขตุดวาง)
ความยาวประมาณ
58 เมตร
2.8 ทส่อ ปลอก S dia 300 มม.(ดลันลอด)
ความยาวประมาณ
23 เมตร
2.9 ทส่อ ปลอก S dia 250 มม.(ขตุดวาง)
ความยาวประมาณ
34 เมตร
2.10 ทส่อ ปลอก S dia 200 มม.(ขตุดวาง)
ความยาวประมาณ
6 เมตร
2.11 ทส่อ ปลอก G/S dia 3” (ขตุดวาง)
ความยาวประมาณ
3 เมตร
2.12 จลัดหาและตมิดตลันงอตุปกรณษ์อพพื่นๆ ทรีพื่กจาหนดไวด้ในแบบแปลนและรายละเอรียดแนบทด้าย
๓. ผภูด้มรีสมิทธมิเสนอราคาจะตด้องมรีคตุณสมบลัตมิ ดลังตส่อไปนรีน
๓.๑ มรีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมส่เปป็นบตุคคลลด้มละลาย
3.3 ไมส่อยภูส่ระหวส่างเลมิกกมิจการ
3.4 ไมส่เปป็นบตุคคลซซพื่งอยภูส่ระหวส่างถภูกระงลับการยพพื่นขด้อเสนอหรพอ ทจาสลัญญากลับหนส่วยงานของรลัฐไวด้ชลัพื่วคราว
ตามทรีพื่ประกาศเผยแพรส่ในระบบเครพอขส่ายสารสนเทศของกรมบลัญชรีกลาง
3.5 ไมส่เปป็นบตุคคลซซพื่งถภูกระบตุชพพื่อในบลัญชรีรายชพพื่อผภูด้ทมินงงาน และไดด้แจด้งเวรียนชพพื่อใหด้เปป็นผภูด้ทมินงงานของหนส่วยงาน
ของรลัฐในระบบเครพอขส่ายสารสนเทศของกรมบลัญ ชรี ก ลาง ซซพื่ ง รวมถซ ง นมิ ตมิ บตุค คลทรีพื่ ผภูด้ ทมิน ง งานเปป็ นหตุด้ น สส่ ว น ผภูด้ จลัด การ
กรรมการผภูด้จดลั การ ผภูด้บรมิหาร ผภูด้มรีอจานาจในการดจาเนมินงานในกมิจการของนมิตมิบตุคคลนลันนดด้วย
3.6 มรีคตุณสมบลัตมิและไมส่มรีลลักษณะตด้องหด้ามตามทรีพื่คณะกรรมการนโยบายการจลัดซพนอจลัดจด้าง และการบรมิหาร
พลัสดตุภาครลัฐกจาหนดในราชกมิจจานตุเบกษา
3.7 เปป็นผภูด้มรีอาชรีพรลับจด้างงานทรีพื่ประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสษ์ดลังกลส่าว
๒/ ๓.8 ....

-๒–
๓.8 ไมส่เปป็นผภูด้มรีผลประโยชนษ์รส่วมกลันกลับผภูด้เสนอราคารายอพพื่นทรีพื่เขด้ายพพื่นขด้อเสนอใหด้แกส่การประปาสส่วนภภูมมิภาค ณ วลัน
ประกาศประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสษ์ หรพอไมส่เปป็นเปป็นผภูด้กระทจาการอลันเปป็นการขลัดขวางการแขส่งขลันราคาอยส่างเปป็น
ธรรม ในการประมภูลจด้างดด้วยระบบอมิเลล็กทรอนมิกสษ์ครลังน นรีน
๓.9 ไมส่เปป็นผภูด้ไดด้รลับเอกสมิทธมิธิ์หรพอความคตุด้มกลัน ซซพื่งอาจปฏมิเสธไมส่ยอมขซนนศาลไทย เวด้นแตส่รลัฐบาลของผภูด้เสนอ
ราคาไดด้มรีคจาสลัพื่งใหด้สละสมิทธมิคธิ์ วามคตุด้มกลันเชส่นวส่านลันน
3.10 ไมส่เปป็นผภูด้ทรีพื่ไมส่ผส่านเกณฑษ์การประเมมินผลการปฏมิบลัตมิงานตามระเบรียบทรีพื่รลัฐมนตรรีวส่าการกระทรวงการคลลัง
กจาหนด
๓.11 ผภูด้เสนอราคาตด้องมรีผลงานกส่อสรด้างประเภทเดรียวกลันกลับงานทรีพื่ประกวดราคาในวงเงมินไมส่นด้อยกวส่า
รด้อยละ 30 ของวงเงมินราคากลางตามประกาศประกวดราคา และเปป็นผลงานทรีพื่เปป็นคภูส่สลัญญาโดยตรงกลับสส่วนราชการ
หนส่วยงานตามกฎหมายวส่าดด้วยระเบรียบบรมิหารราชการสส่วนทด้องถมิพื่น หนส่วยงานอพพื่นซซพื่งมรีกฎหมายบลัญญลัตมิใหด้มรีฐานะเปป็น
ราชการสส่วนทด้องถมิพื่น รลัฐวมิสาหกมิจ หรพอหนส่วยงานเอกชนทรีพื่การประปาสส่วนภภูมมิภาคเชพพื่อถพอ
๓.12 ผภูด้เสนอราคาตด้องเปป็นบตุคคลหรพอนมิตมิบตุคคล
กรณรีผภูด้เสนอราคาในรภูปแบบของ “กมิจการรส่วมคด้า” ตด้องมรีคตุณสมบลัตมิดลังนรีน
(1) กรณรีทรีพื่กมิจการรส่วมคด้าไดด้จดทะเบรียนเปป็นนมิตมิบตุคคลใหมส่ โดยหลลักการกมิจการรส่วมคด้าจะตด้องมรี
คตุณสมบลัตมิครบถด้วนตามเงพพื่อนไขทรีพื่กจาหนดไวด้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหด้เสนอราคาในนาม
“กมิจการรส่วมคด้า”
(2) กรณรี ทรีพื่ กมิจ การรส่ ว มคด้ า ไมส่ ไ ดด้ จ ดทะเบรี ย นเปป็ น นมิ ตมิ บตุ ค คลใหมส่ โดยหลลั ก การนมิ ตมิ บตุ ค คลแตส่ ล ะ
นมิตมิบตุคคลทรีพื่เขด้ารส่วมคด้าทตุกรายจะตด้องมรีคตุณสมบลัตมิครบถด้วนตามเงพพื่อนไขทรีพื่กจาหนดไวด้ในเอกสารประกวดราคา เวด้นแตส่ใน
กรณรีทรีพื่กมิจการรส่วมคด้าไดด้มรีขด้อตกลงระหวส่างผภูด้เขด้ารส่วมคด้าเปป็นลายลลักษณษ์อลักษรกจาหนดใหด้ผภูด้เขด้ารส่วมคด้ารายใดรายหนซพื่ง
เปป็นผภูด้รลับผมิดชอบหลลักในการเขด้าเสนอราคากลับทางราชการ และแสดงหลลักฐานดลังกลส่าวมาพรด้อมการยพพื่นขอเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจลัดซพนอจลัดจด้างภาครลัฐดด้วยอมิเลล็กทรอนมิกสษ์
ทลันงนรีน “กมิจการรส่วมคด้าทรีพื่จดทะเบรียนเปป็นนมิตมิบตุคคลใหมส่” หมายความวส่า กมิจการรส่วมคด้าทรีพื่จดทะเบรียน
เปป็นนมิตมิบตุคคลตส่อหนส่วยงานของรลัฐซซพื่งมรีหนด้าทรีพื่รลับจดทะเบรียน (กรมพลัฒนาธตุรกมิจการคด้า กระทรวงพาณมิชยษ์)
๓.13 ผภูด้ เ สนอราคา ตด้ อ งลงทะเบรี ย นในระบบจลั ด ซพน อ จลั ด จด้ า งภาครลั ฐ ดด้ ว ยอมิ เ ลล็ ก ทรอนมิ ก สษ์ ( Electronic
Government Procurement : e-GP ) ของกรมบลัญชรีกลาง
3.14 ผภูด้เสนอราคาตด้องไมส่อยภูส่ในฐานะเปป็นผภูด้ไมส่แสดงบลัญชรีรายรลับรายจส่าย หรพอแสดงบลัญชรีรายรลับรายจส่าย
ไมส่ถภูกตด้องครบถด้วนในสาระสจาคลัญตามทรีพื่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กจาหนด
๓.15 ผภูด้เสนอราคาซซพื่งไดด้รลับคลัดเลพอกเปป็นคภูส่สลัญญาตด้องรลับและจส่ายเงมินผส่านบลัญชรีธนาคาร เวด้นแตส่ การจส่ายเงมิน
แตส่ละครลันงซซพื่งมรีมภูลคส่าไมส่เกมินสามหมพพื่นบาท คภูส่สลัญญาอาจจส่ายเปป็นเงมินสดกล็ไดด้ตามทรีคพื่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.กจาหนด
๓.16 ผภูด้เสนอราคาเปป็นผภูด้รลับจด้างทรีพื่ กปภ.ขซนนทะเบรียนผภูด้มรีคตุณสมบลัตมิชลันนทรีพื่ ๑–๕
๔. ระยะเวลาในการทจางาน
ตด้องดจาเนมินการใหด้แลด้วเสรล็จไมส่เกมิน 120 วลัน และแบส่งการจส่ายเงมินออกเปป็น 2 งวด
๕. ราคากลางในการประกวดราคาอมิเลล็กทรอนมิกสษ์ (e-bidding)
เปป็นเงมิน 5,110,000..บาท (รวมภาษรีมภูลคส่าเพมิพื่ม)

