ขอบเขตของงาน(Terms of Reference:TOR)
งานกอสรางและปรับปรุงฝายน้ําลนกบินทร)บุรี
การประปาสวนภูมิภาค สาขากบินทร)บุรี
คําชี้แจงทั่วไป
1. วัตถุประสงค)
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 ไดขอจัดสรรงบประมาณเปนเงิน 15,610,163.- บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
เพื่อทําการกอสรางและปรับปรุงฝายน้ําลนกบินทร2บุรี กปภ.สาขากบินทร2บุรี การประปาสวนภูมิภาคเขต 1 จึงมี
ความประสงค2จะประมูลจางเหมางานนี้ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 (e-bidding)
1.1 รายการตอทายหนังสื อสัญญาฉบับ นี้ ผู รับจางและผูวาจางตกลงกั นใหยึดถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง
งานกอสรางและปรับปรุงฝายน้ําลนกบินทร2บุรี การประปาสวนภูมิภาคสาขากบินทร2บุรี
1.2
ผูรับจางตกลงทําการจัดหากอสรางและติดตั้ง งานกอสรางและปรับปรุงฝายน้ําลนกบินทร2บุรี การประปา
สวนภูมิภาคสาขากบิ นทร2บุ รี ตามหนังสื อสัญญารายการตอทายคํ าชี้แจงประกอบ แบบแปลนตาง ๆ จนเสร็ จ
เรียบรอย โดยผูรับจางตองจัดหาวัสดุกอสราง เครื่องมือ เครื่องใช เชน ทอ อุปกรณ2ประปา ฯลฯ ตลอดจนแรงงาน
และอื่นๆ เพื่อใหงานดังกลาวสําเร็จลุลวงไปดวยดี ดวยทุนทรัพย2ของผูรับจางเองทั้งสิ้น วัสดุกอสรางและอุปกรณ2
ตางๆที่ไดนํามาไวในบริเวณกอสรางแลวนับตั้งแตบัดนั้นเปนตนไป ผูรับจางจะเคลื่อนยายไปที่อื่นใดๆตองไดรับ
อนุญาตจากผูวาจาง หรือผูแทนผูวาจางกอน หากปรากฏวามีคดีลมละลาย หรือหนี้สินเกี่ยวพันกับผูรับจางเกิดขึ้น
ใหถือวาสิทธิในการเปนเจาของวัสดุสิ่งของ และอุปกรณ2ตางๆ เหลานั้น ตกอยูแกผูวาจางทั้งหมด อนึ่ง เมื่อผูรับจาง
จะดําเนินการกอสรางใดๆก็ตาม จะตองนําตัวอยางวัสดุกอสรางนั้นๆจัดสงใหแกผูวาการฯหรือคณะกรรมการตรวจ
การจาง หรือผูแทนผูวาจางตรวจเห็นชอบเสียกอนจึงจะดําเนินการได ถาผูรับจางจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพไมดี หรือดี
ไมเทาที่แบบกอสรางและรายการไดบงไว หรือไดทําการกอสรางลงไปแลว แตไมครบจํานวน ปรากฏวาเปนของที่
ไมตรงกับรายการกอสราง กรรมการตรวจการจางหรือผูแทนมีสิทธิที่จะใหทําการรื้อถอนเปลี่ยนใหมได
2. การทั่วไป
2.1 ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝJมือดีมาทําการกอสรางอาคารตางๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค2ของงานนี้ตามขนาด
และรูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถารายการใดไมชัดเจนหรือไมปรากฏทั้งในแบบแปลนและคําชี้แจงประกอบ
แบบแปลน ผูรับจางจะตองขอคําวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนของผูวาจางกอนลงมือทําการ
กอสรางเสมอไป การปรึกษาหารือตองรีบกระทําโดยดวน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการตองมีคําสั่งเปน
ลายลักษณ2อักษรจากผูแทนของผูวาจาง ถาเปนงานเพิ่มเติม ผูรับจางจะตองแจงตอคณะกรรมการตรวจการจาง
หรือผูแทนผูวาจางเปนลายลักษณ2อักษรเชนกัน การทั้งนี้ตองรีบกระทําโดยดวน เมื่อไดรับการตกลงแลวจึงจะลง
มือดําเนินการได
2.2 ผูรับจางจะตองสราง สวม และโรงเก็บของ ของตนเอง รวมทั้งจัดสํานักงานชั่วคราวใหชางควบคุมงานของผูวาจาง
ปฎิบัติงานไดตามความเหมาะสมตลอดเวลาการกอสรางและจะตองกอสรางใหแลวเสร็จภายใน 15 วัน นับจากวัน
เริ่มลงมือกอสรางตามสัญญา อาคารชั่วคราวและสิ่งตางๆ เหลานี้ ผูรับจางจักตองถอนขนยานไปใหพนบริเวณ
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ผูวาจางไดมอบงานงวดสุดทายจากผูรับจางเปนตนไป
2.3 เมื่ อลงมื อทํ าการกอสราง ผู รั บ จางจะตองจัด ทํ า และติ ด ตั้งปN า ยแสดงรายละเอี ย ดการกอสรางตามแบบเลขที่
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2.4 ในระยะเวลา 2 ปJ ภายหลังจากที่ไดรับมอบหมายงานกอสรางรายนี้ตามสัญญาแลว ถาบังเกิดความเสียหาย
อันแสดงวาความเสียหายนั้น ๆ เนื่องจากผีมือไมดีหรือผูรับจางใชวัสดุกอสรางเลวกวาที่กําหนดไว อันไมพึงตรวจ
พบในขณะดําเนินงานกอสรางหรือเวลารับมอบงานผูรับจางจักตองทําการแกไข และซอมแซมใหดีและถูกตองตาม
ลักษณะอาคารใชงานนั้นๆ โดยไมคิดมูลคาแตประการใดทั้งสิ้น การแกไขและซอมแซมจะตองรีบกระทําใหเสร็จ
เรียบรอยโดยรีบดวน เมื่อผูวาจางไดแจงใหทราบ
2.5 ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของผูรับจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหาย
นั้นๆ
2.6 ในกรณีที่ใชแบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้เกี่ยวกับความจําเปนที่ตองแกไขแบบโครงสราง เพื่อใหเหมาะสม
กับสถาพภูมิประเทศ ถูกตองตามหลักวิชาการและความปลอดภัยของสิ่งกอสรางแลว ผูรับจางจะตอง เพิ่มตาม
คําแนะนําของคณะกรรมการตรวจการจางหรือตัวแทนผูวาจางโดนทุนทรัพย2ของผูรับจางเองทั้งสิ้น
2.7 ในกรณีที่รายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน, รายการประกอบแบบแปลน,รายละเอียดเฉพาะแหง, มาตรฐาน
งานกอสรางและรายการชี้สถานที่ขัดกันใหถือวาจะตองปฎิบัติตามควรกอนหลัง ดังนี้
ก.รายการวันชี้สถานที่
ข.รายการรายละเอียดเฉพาะแหง และรายการตอทายสัญญา
ค.รูปแบบหรือแบบแปลน
ง.มาตรฐานงานกอสราง
และหากปฏิบัติตามลําดับดังกลาวยังมิสามารถทําใหงานดําเนินการไดใหผูรับจางแจงผูวาจางเปนลายลักอักษร
ทันที ผูวาจางสงวนสิทธิ์เปนผูชี้ขาด และพิจารณาใหเปนไปตามหลักวิชาชาง และผูรับจางจะไมยกเปนเหตุอาง
ในการตออายุสัญญา
2.8 กอนการสงมอบงาน เมื่ อ การกอสรางแลวเสร็ จ เรี ย บรอยแลว ผู รั บ จางจะตองทํ า การทดลองสิ่ ง กอสราง
ตางๆ ตลอดจนการทํางานของสวนตางๆ ใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบจนเปนที่พอใจใน กรณีที่ตองใช
กระแสไฟฟNาเพื่อทดลองนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหากระแสไฟฟNามาเอง รวมทั้งจัดหาน้ํามัน เชื้อเพลิง สารเคมี
ตลอดจนวัสดุอุปกรณ2เพื่อใชในการทดลองนี้ ตามที่ตัวแทนของผูวาจางกําหนด ซึ่งคาใชจายตางๆ ในการทดลองนี้
ผูรับจางเปนผูออกเองทั้งสิ้น
2.9 ในกรณีที่งานกอสรางแบงเปนงวด เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานเสร็จแตละงวดใหทํา หนังสือสงงาน เพื่อให
คณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจรับงวดงานการกอสรางนั้น โดยให สงผานผูควบคุมการกอสราง และให
ผูควบคุมงานบันทึกลงในหนังสือสงงานของผูรับจาง นั้นวางานนั้นเสร็จเรียบรอยตามงวดหรือไมเพียงใด และได
กอสรางเสร็จเมื่อใดพรอมทั้งลงลาย มือชื่อไวดวยแลวผูควบคุมการกอสรางนําหนังสือสงงานนี้เสนอตอประธาน
คณะกรรมการตรวจ การจาง ฯลฯเพื่อดําเนินการตอไปโดยดวนที่สุด
3. งานที่ตองดําเนินการ
งานกอสรางและปรั บ ปรุ ง ฝายน้ํ า ลนกบิ น ทร2 บุ รี การประปาสวนภู มิ ภ าคสาขากบิ น ทร2 บุ รี ต ามแบบเลขที่
PWA 1 – 60 KB 014 (1/4 – 4/4)
3.1 งานดิน
3.2 งานรื้อโครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กของฝาย (เดิม) ตามที่ระบุในแบบแปลน พรอมขนยายไปทิ้ง
3.3 งานดินถมบดอัดแนน
3.4 งานอาคารประกอบใหมตามที่ระบุในแบบแปลน
3.5 งานปNองกันการกัดเซาะ ดานทายฝาย ตามที่ระบะในแบบแปลน
3.6 งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลนและรายการประกอบแบบที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา

4. รายละเอียดประกอบงานกอสราง
นอกจากรายละเอียดที่ไดระบุไวในคําชี้แจงทั่วไปแลว ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดซึ่งผนวกเปน
รายการตอทายสัญญาจางเหมาดังตอไปนี้
4.1 ขอกําหนดพัสดุที่ใช
จํานวน 1 แผน
4.2 รายละเอียดประกอบแบบงานฯ
จํานวน 5 แผน
4.3 การเบิกจายเงินตามผลงานวางทอและเครื่องยนต2เครื่องสูบน้ํา
จํานวน 1 แผน
4.4 การจายเงิน การกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ
จํานวน 1 แผน
4.5 เงื่อนไข หลักเกณฑ2 ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใช
จํานวน 7 แผน
กับสัญญาแบบปรับได
4.6 บัญชีผูผานการตรวจสอบมาตรฐานฝJมือชาง
จํานวน 1 แผน
4.7 แบบแผนปNายรายละเอียดงานกอสราง
จํานวน 1 แผน
4.8 รายละเอียดเพื่อทําการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง
จํานวน 6 แผน
4.9 รายการรายละเอียด แผนใยสังเคราะห2 (GEOTEXTILE)
จํานวน 1 แผน
4.10 รายการประกอบงานกอสรางทั่วไป
จํานวน 2 แผน
4.11 มาตรฐานงานกอสรางทั่วไป กปภ.01 - 2558
จํานวน 1 เลม
4.12 มาตรฐานกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใชในงานโครงสรางอาคาร
จํานวน 1 เลม
(มยผ. 1101 – 52 ถึง มยผ. 1106-52)
4.13 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กในอาคารคอนกรีต (กรมชลประทาน) จํานวน 1 เลม
4.14 มาตรฐานรายละเอียดงานหินทิ้ง หินกอ หินเรียง หินเรียงยาแนว
จํานวน
1 เลม
5.

ในการดํ า เนิ น งาน หากมี ก รณี ที่แบบแปลนแผนผั ง รายการประกอบหรื อรายละเอี ยดตาง ๆ ที่ เ กี่ ยวของมี
ขอความ หรือขอกําหนดคลาดเคลื่อนไมตรงกันใหถือปฏิบัติดังตอไปนี้
5.1 ในกรณีที่ขอความหรือขอกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไมตรงกันใหถือตามรายการ
ประกอบแบบแปลน
5.2 ในกรณีขอความหรือขอกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการ
ประกอบแบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวของไมตรงกัน ใหถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือ
แบบแปลนเฉพาะโครงการ
5.3 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ใหถือตามขอกําหนดใน
แบบแปลน ละรายละเอียดที่ไดรับอนุมัติครั้งสุดทาย
5.4 สําหรับวัสดุที่ใชงานในกรณีที่มาตรฐานระบุไวในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ไมตรงกับ
ขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ ใหถือตามขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ
5.5 หากมีขอความหรือขอกําหนดอื่นใดไมชัดเจน ผูวาจางจะเปนผูวินิจฉัยและตัดสินใจ
6. ขอกําหนดพัสดุ
6.1 พั ส ดุ ที่ใชในสั ญ ญานี้ ใหปฏิ บั ติ ต ามขอ 16 แหงระเบี ย บสํ า นั กนายกรั ฐ มนตรี ว าดวยการพั ส ดุ พ.ศ.2535
และฉบับแกไขเพิ่มเติม
6.2 พัสดุทอ/อุปกรณ2ทอ และเครื่องสูบน้ําตองใชเฉพาะที่ขึ้นทะเบียนกับ กปภ. ตามบัญชีรายชื่อทะเบียนผูแทน
จําหนายเครื่องสูบน้ํา, ผูผลิตทอ/อุปกรณ2ทอ(แนบ)

7. ผูประสงค)จะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
7.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
7.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
7.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
7.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวเนื่องจากเปนผูที่
ไมผานเกณฑ2การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
กําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
7.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐใน
ระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
7.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
7.7 เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ดังกลาว
7.8 ไมเปนผู มีผลประโยชน2ร วมกั นกั บผูยื่ นขอเสนอรายอื่ นที่เขายื่ นขอเสนอใหแกการประปาสวนภูมิภ าคเขต 1
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2 หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส2ครั้งนี้
7.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งให
สละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
7.10 เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา........-..........ไวกับกรมบัญชีกลาง
7.11 ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสรางในวงเงินไมนอยกวา
4,998,000.- บาท (เงินสี่ลานเกาแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกั บ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่การประปาสวนภูมิภาคเชื่อถือ ยกเวน ผูรับจางที่ผานการขึ้นทะเบียนผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงานกอสรางของ กปภ.
ผูยื่นขอเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการรวมคา” ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เงื่อนไขที่กํา หนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนาม “กิ จการรวมคา” สวน
คุณสมบัติ
ดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปน
ผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกราย
จะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแตในกรณีที่กิจการรวมคาไดมี
ขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณ2อักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักใน
การเขาเสนอราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส2 กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลัก
รายเดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นขอเสนอได
ทั้งนี้ “กิจการรวมคาที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม” หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติ
บุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย2

7.12 ผู ยื่ น ขอเสนอตองลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จางภาครั ฐ ดวยอิ เล็ กทรอนิ กส2 (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
7.13 ผูยื่น ขอเสนอซึ่งไดรับคั ดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจั ดซื้อจัดจางภาครัฐ ดวยอิเล็ กทรอนิกส2
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
7.14 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
7.15 ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่ง
มีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
7.16 ผลงานตามขอ 7.11 หมายถึง ผลงานกอสรางชลประทาน(การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม รื้อถอนหรือตอเติม
สิ่งกอสรางที่เกี่ยวของกับการควบคุมน้ํา)เชน เขื่อนทดน้ํา อาคารประกอบของเขื่อนทดน้ํา เขื่อนเก็บกักน้ํา อาคาร
ประกอบของเขื่อนเก็บกักน้ํา และหมายรวมถึงสิ่งกอสรางอื่นใดซึ่งมีลักษณะ รูปแบบ วัตถุประสงค2 หรือโครงสราง
คลายกับสิ่งกอสรางดังกลาว หรือเปนสวนประกอบและหรือเกี่ยวเนื่องกับสิ่งกอสรางดังกลาวดวย โดยตองแนบ
สําเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคากอสราง พรอมหนังสือรับรองผลงานของผูยื่นขอเสนอราคา
8. ระยะเวลาการกอสราง ไมเกิน …..365.....วัน จางแบบจายเงินตามผลงาน
9. ราคากลาง 16,662,216.33 บาท (เงินสิบหกลานหกแสนหกหมื่นสองพันสองรอยสิบหกบาทสามสิบสามสตางค2)
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
......................................................
การประปาสวนภูมิภาคเขต 1

