รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการกอสรางถังน้ําใสและวางทอขยายเขตจําหนายน้ําเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชนใหพื้นที่ ตําบลทาตูม
อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
๑. วัตถุประสงค=
การประปาสวนภูมิภาคเขต ๑ ไดรับจัดสรรงบประมาณเปนเงิน ๗๔,๑๕๑,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) เพือ่ ทําการ
กอสรางถังน้าํ ใสและวางทอขยายเขตจําหนายน้าํ เพือ่ เสริมสรางคุณภาพชีวติ ชุมชนใหพืน้ ที่ ตําบลทาตูม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี การประปาสวนภูมิภาคเขต ๑ จึงมีความประสงค0จะประมูลจางเหมางานนี้ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0
(e-bidding)
๒. การทั่วไป
๒.๑ ผูรับจางจะตองจัดหาชางฝ@มือดีมาทําการกอสรางอาคารตางๆ และปฏิบัติตามวัตถุประสงค0ของงานนี้ตามขนาดและ
รูปทรงซึ่งปรากฏในแบบแปลน ถารายการใดไมชัดเจนหรือไมปรากฏทั้งในแบบแปลนและคําชี้แจงประกอบแบบ
แปลน ผูรับจางจะตองขอคําวินิจฉัยจากกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนของผูวาจางกอนลงมือทําการกอสราง
เสมอไป การปรึกษาหารือตองรีบกระทําโดยดวน การเปลี่ยนแปลงแบบแปลนและรายการตองมีคําสั่งเปนลาย
ลักษณ0อักษรจากผูแทนของผูวาจาง ถาเปนงานเพิ่มเติม ผูรับจางจะตองแจงตอคณะกรรมการตรวจการจางหรือ
ผูแทนผูวาจางเปนลายลักษณ0อักษรเชนกัน การทั้งนี้ตองรีบกระทําโดยดวน เมื่อไดรับการตกลงแลวจึงจะลงมือ
ดําเนินการได
๒.๒ ผูรับจางจะตองหาโรงงาน สวมและโรงเก็บของของตนเอง รวมทั้งสํานักงานชั่วคราว พรอมอุปกรณ0สํานักงานที่
จําเปน ไดแก เครื่องคอมพิวเตอร0จํานวน ๑ เครื่อง (ชนิดตั้งโตJะหรือชนิดพกพา) และเครื่องพิมพ0 จํานวน ๑ เครื่อง
ใหชางควบคุมงานของผูวาจางปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสมตลอดเวลาการกอสราง ในลักษณะการกอสราง
อาคารชั่วคราว หรือ อาคารสําเร็จรูป (เชน ตูคอนเทรนเนอร0 ) หรือ การเชาอาคารภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเริ่ม
ลงมือกอสรางตามสัญญาอาคารชั่วคราวสิ่งตางๆ เหลานี้ ผูรับจางจักตองรื้อถอนขนยายไปใหพนบริเวณภายใน ๗
วัน นับแตวันที่ผูวาจางไดรับมอบงานงวดสุดทายจากผูรับจางเปนตนไป
๒.๓ ในระยะเวลา ๒ ป@ ภายหลังจากที่ไดรับมอบหมายงานกอสรางรายนี้ตามแลว ถาบังเกิด ความเสียหาย เชนสวนของ
อาคารที่เปนไม หด แตก หางจากกันมาก เกินลักษณะของไมที่ผึ่งแหงแลว หรือเปนงานคอนกรีตเสริมเหล็ก กออิฐ
หรือปูน แตกราว ทรุด ทอแตก ทอรั่ว ฯลฯ เหลานี้เปนตน อันแสดงวาความเสียหายนั้นๆ เนื่องจากฝ@มือไมดีหรือ
ผูรับจางใชวัสดุกอสรางที่ไมไดมาตรฐานตามที่กําหนดไวอันไมพึงตรวจพบในขณะดําเนินงานกอสรางหรือเวลารับ
มอบงานผูรับจางจักตองทําการแกไข และซอมแซมใหดีและถูกตองตามลักษณะอาคารใชงานนั้นๆ โดยไมคิดมูลคา
แตประการใดทั้งสิ้น การแกไขและซอมแซมจะตองรีบกระทําใหเสร็จเรียบรอยโดยรีบดวน เมื่อผูวาจางไดแจงให
ทราบ
๒.๔ ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นเนื่องจากการกระทําของผูรับจาง ผูรับจางจะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับความเสียหายนัน้ ๆ
๒.๕ ในกรณีที่ใชแบบมาตรฐานตามสัญญาของงานนี้ เกี่ยวกับความจําเปนที่จะตองแกไขแบบโครงสรางเพื่อใหเหมาะสม
กับสภาพภูมิประเทศ ถูกตองตามหลักวิชาการ และความปลอดภัยของอาคารแลวผูรับจางจะตองเพิ่มตามคําแนะนํา
ของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนผูวาจาง โดยทุนทรัพย0ของผูรับจางเองทั้งสิ้นและหากปฎิบัติตามลําดับดัง
กลาว ยังมิสามารถทําใหงานดําเนินการไดใหผูรับจางแจงผูวาจางเปนลายลักษณ0อักษรทันที ผูวาจางสงวนสิทธิเ์ ปนผู
ชีข้ าด และพิจารณาใหเปนไปตามหลักวิชาชาง และผูรับจางจะไมยกเปนเหตุอางในการขอตออายุสัญญา
๒.๖ กอนการสงมอบงาน เมื่อการกอสรางแลวเสร็จเรียบรอยแลว ผูรับจางจะตองทําการทดสอบสิ่งกอสราง ตางๆ ตลอด
จนการทํางานของสวนตางๆ ใหคณะกรรมการตรวจการจางตรวจสอบจนเปนที่พอใจในกรณีที่ตองใชกระแสไฟฟTา
๒/เพื่อทดลองนี้...

-๒เพื่อทดลองนี้ ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหากระแสไฟฟTามาเอง รวมทั้งจัดหาน้ํามันเชื้อเพลิง สารเคมี ตลอดจนวัสดุ
อุปกรณ0เพื่อใชในการทดลองนี้ ตามที่ตัวแทนของผูวาจางกําหนด ซึ่งคาใชจายตางๆ ในการทดลองนี้ ผูรับจางเปนผู
ออกเองทั้งสิ้น
๒.๗ ในกรณีที่งานกอสรางแบงเปนงวด เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางงานเสร็จแตละงวด ใหทําหนังสือสงงานเพื่อให
คณะกรรมการตรวจการจางไปตรวจรั บ งวดงานการกอสรางนั้ น โดยใหสงผานผู ควบคุ ม การกอสราง และให
ผูควบคุมการกอสรางบันทึกลงในหนังสือสงงานของผูรับจางนั้น วางานนั้นเสร็จเรียบรอยตามงวดหรือไมเพียงใด
และไดกอสรางเสร็จ เมื่ อใด พรอมทั้ งลงลายมื อชื่อไวดวยแลวผูควบคุมการกอสรางนําหนังสือสงงานนี้ เ สนอตอ
ประธานคณะกรรมการตรวจการจาง ฯลฯ เพือ่ ดําเนินการตอไปโดยดวนที่สุด
๒.๘ แนววางทอและจุดติดตั้งอุปกรณ0ทอ จุดที่กําหนดใหทําการกอสรางสะพานรับทอ ที่กําหนดใหผังแบบแปลนอาจ
เปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม แตจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาจางหรือตัวแทนผูวาจาง
๒.๙ การวางทอผานที่ดินของเทศบาลหรือสวนราชการใด อั นจําเปนไดรับอนุ ญาตกอนจึงกระทําได การประปาสวน
ภูมิภาคจะชวยเหลืออํานวยความสะดวกทําการติดตอขออนุญาตให ในการนี้ผูรับจางจะตองปฎิบัติ ตามกฎขอบังคับ
วาดวยการวางทอในเขตเทศบาลหรือสวนราชการนั้นๆ คาใชจายตางๆ ในการดําเนินงานเชน คาซอมทางเทา คา
ซอมถนน ฯลฯ เปนของผูรับจางเองทั้งสิ้น
๒.๑๐ ผูรับจางจะตองจัดหารถยนต0เครื่องยนต0เบนซินไมนอยกวา ๑,๖๐๐ ซีซี. หรือเครื่องยนต0ดีเซลขนาดไมนอยกวา
๒,๓๐๐ ซี ซี . ที่ มีส ภาพการใชงานไดดี (ความสมบู ร ณ0 ป ระมาณ ๘๐%) จํ า นวน ๑ คั น เพื่ อ ใหเจาหนาที่ ก าร
ประปาสวนภูมิภาค ใชในการควบคุมการกอสรางตามสัญญา ตั้งแตเริ่มงานจนแลวเสร็จ โดยผูรับจางเปนผูออกคาใช
จายเกี่ยวกับน้ํามัน เชื้อเพลิง น้ํามันหลอลื่น และคาซอม และผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีเกิดความ เ สี ย ห า ย
หรืออุบติเหตุอันเกิดขึ้น เนื่องจากการใชรถยนต0ดังกลาว ไมวาความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้น กับเจาหนาที่การประปา
สวนภูมิภาค หรือไม ทั้งนี้โดยผูรับ จางตองนํา กรมธรรม0 ประกั น ภัย ชั้น ๑ ของรถยนต0ดั งกลาวมาเปนเอกสาร
ประกอบการทําสัญญาฯ ในวันทําสัญญาดวย
๒.๑๑ ในกรณีที่รายละเอียดในรูปแบบหรือแบบแปลน ,รายการประกอบแบบแปลน ,รายละเอียดเฉพาะแหง, มาตรฐาน
งานกอสราง และรายการชีส้ ถานที่ขัดกัน ใหถือวาจะตองปฏิบัติตามควรกอนหลังดังนี้
ก. รายการวันชีส้ ถานที่
ข. รายการรายละเอียดเฉพาะแหง และรายการตอทายสัญญา
ค. รูปแบบและแบบแปลน
ง. มาตรฐานงานกอสราง
และหากปฏิบัติตามลําดับดังกลาวแลว ยังมิสามารถทําใหงานดําเนินการไดใหผูรับจางแจงผูวาจาง เปนลายลักษณ0
อักษรทันที ผูวาจางสงวนสิทธิ์เปนผูชี้ขาด และพิจารณาใหเปนไปตามหลักวิชาชาง และผูรับจางจะไมยกเปนเหตุ
อางในการขอตออายุสัญญา
๒.๒ เมื่อลงมือทําการกอสราง ผูรับจางจะตองจัดทําและติดตั้งปTายแสดงรายละเอียดการกอสรางตามแบบมาตรฐาน
กปภ.หรือตามที่กฎหมายกําหนด
๓. งานที่ตองดําเนินการ
๓.๑ กอสรางถังน้ําใสและวางทอขยายเขตจําหนายน้ําเพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตชุมชนใหพื้นที่ ตําบลทาตูม อําเภอ
ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรีตามแบบเลขที่ PWA๑-๖๐-PJ๐๑๑ (PL)(๑/๓๒-๓๒/๓๒), PJ๐๑๑(ME)
(๑/๑),PJ๐๑๑(EE)(๑/๒-๒/๒), PJ๐๑๑(LO)(๑/๑)
๓.๑.๑ กอสรางถังน้ําใส เครื่องสูบน้ําพรอมจัดหาทออุปกรณ0ประปาใหมมาทําการวางและประสานทอตาม
แบบกําหนด
๓.๑.๒ ทดสอบความดันน้ําในทอและทดสอบการรั่วซึมของทอ ตามที่ดําเนินการวาง
๓.๑.๓ ซอมผิวจราจร ไหลทาง ทางเทาและอื่นๆ ตามแนว ที่ทอวางผานใหเรียบรอย
๓/๓.๒ งานอื่นๆ...

-๓๓.๒ งานอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบและที่แนบในเอกสารประกอบสัญญา
๔. ขอกําหนดพัสดุ
พัสดุที่ใชในสัญญานี้เปนไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๕.รายละเอียดประกอบงานกอสราง
๕.๑ รายการตอทายหนังสือสัญญาจางเหมาฯ
จํานวน ๕ แผน
๕.๒ รายละเอี ย ดงานวางทอประกอบแบบเลขที่ PWA๑-๖๐-PJ๐๑๑ (PL)(๑/๓๒-๓๒/๓๒), PJ๐๑๑(ME)(๑/๑),
PJ๐๑๑(EE)(๑/๒-๒/๒), PJ๐๑๑(LO)(๑/๑)
จํานวน ๕ แผน
๕.๓ การเบิกจายเงินตามผลงาน
จํานวน ๒ แผน
๕.๔ บัญชีผูผานการตรวจสอบมาตรฐานฝ@มือชาง
จํานวน ๑ แผน
๕.๕ ขอกําหนดการตรวจสอบคุณภาพทอ HDPE ณ หนวยงานกอสราง
จํานวน ๓ แผน
๕.๖ รายการประกอบงานวางทอ HDPE (เพิ่มเติม)
จํานวน ๕ แผน
๕.๗ รายละเอียดเพื่อทําการติดตั้งและแบบติดตั้งจริง
จํานวน ๖ แผน
๕.๘ รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน
จํานวน ๕ แผน
๕.๙ เงือ่ นไขหลักเกณฑ0 ประเภทงานกอสราง สูตรและวิธีการคํานวณที่ใชกับสัญญาแบบปรับราคาไดจํานวน ๔ แผน
๕.๑๐ มาตรฐานงานกอสรางการประปาสวนภูมิภาค กปภ. ๐๑-๒๕๕๘ งานกอสรางทั่วไป จํานวน ๑ เลม
๕.๑๑ มาตรฐานงานกอสรางการประปาสวนภูมิภาค กปภ. ๐๒-๒๕๕๘ งานวางทอ
จํานวน ๑ เลม
๕.๑๒ มาตรฐานงานกอสรางการประปาสวนภูมิภาค กปภ. ๐๓-๒๕๕๘ งานระบบเครื่องสูบน้ําและเครื่องตนกําลัง
จํานวน ๑ เลม
๕.๑๓ มาตรฐานงานกอสรางการประปาสวนภูมิภาค กปภ. ๐๔-๒๕๕๘ งานระบบไฟฟTา
จํานวน ๑ เลม
๕.๑๔ มาตรฐานประกอบงานกอสราง พ.ศ. ๒๕๕๘
จํานวน ๑ เลม
๕.๑๕ ขอกําหนดกุญแจไขประตูน้ําใตดิน (มูซองอเนกประสงค0)
จํานวน ๑ แผน
๕.๑๖ รายละเอียดและขอกําหนดถังน้ําใสสําเร็จรูบชนิดถอดประกอบและเคลื่อนยายได
จํานวน ๕ แผน
๖. ในการดําเนินงาน หากมีกรณีที่แบบแปลนแผนผัง รายการประกอบแบบหรือรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของ มี
ขอความหรือขอกําหนดคลาดเคลื่อนไมตรงกัน ใหถือปฏิบัตดิ ังตอไปนี้
๖.๑ ในกรณีที่ขอความหรือขอกําหนดในรายการประกอบแบบแปลนกับแบบแปลนไมตรงกันใหถือตามรายการ ประกอบ
แบบแปลน
๖.๒ ในกรณีขอความหรือขอกําหนดในรายการประกอบงานฯ และ/หรือ แบบแปลนเฉพาะโครงการกับรายการประกอบ
แบบแปลน และ/หรือแบบแปลนที่เกี่ยวของไมตรงกัน ใหถือตามรายการประกอบงาน ฯลฯ และ/หรือแบบแปลน
เฉพาะโครงการ
๖.๓ ในกรณีที่มีการเปลีย่ นแปลงแกไขแบบแปลน รายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ใหถือตามขอกําหนดในแบบ
แปลน และรายละเอียดที่ไดรับอนุมัติครั้งสุดทาย
๖.๔ สําหรับวัสดุที่ใชงานในกรณีทมี่ าตรฐานระบุไวในแบบแปลนรายการประกอบหรือรายละเอียดตางๆ ไมตรงกับ ขอ
กําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ ใหถือตามขอกําหนดพัสดุที่ใชในโครงการ
๖.๕ หากมีขอความหรือขอกําหนดอื่นใดไมชัดเจน ผูวาจางจะเปนผูวินิจฉัยและตัดสินใจ
๗. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๗.๒ ไมเปนบุคคลลมละลาย
๗.๓ ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
๔/๗.๔ ไมเปน...

-๔๗.๔ ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานขอรัฐไวชัว่ คราวเนือ่ งจากเปนผูที่ไม
ผานเกณฑ0การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนด
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๗.๕ ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือ
ขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
๗.๖ มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗.๗ เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส0ดังกลาว
๗.๘ ไมเปนผูมีผลประโยชน0รวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก กปภ.ข.๑ ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส0 หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส0ครั้งนี้
๗.๙ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งให
สละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
๗.๑๐ เปนผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานกอสรางสาขา .......-....... ไวกับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลาง
ไดประกาศกําหนดใหงานกอสรางสาขานั้นตองขึ้นทะเบียนผูประกอบการไวกับกรมบัญชีกลาง)
๗.๑๑ ผูประสงค0จะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางกอสรางของ กปภ. ชั้น ๑-๔ และ
กปภ.จะพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักเกณฑ0การขึ้นทะเบียนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการรับจางงาน
กอสรางของ กปภ.
๗.๑๒ ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส0 (e-Government Procurement :
e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
๗.๑๓ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส0
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๗.๑๔ ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวน
ในสาระสําคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๗.๑๕ ผูยื่นขอเสนอซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
๗.๑๖ ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคากับสวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค0กรของรัฐ/เอกชน
ในวงเงินไมนอยกวา ๒๒,๒๒๔,๐๐๐.-บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) และเปนผลงานกอสรางในสัญญาเดียวซึ่งเปนคู
สัญญา โดยตรงที่ไดดําเนินการแลวเสร็จ
๗.๑๗ ผลงานตามขอ ๗.๑๖ หมายถึง ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางวางทอประปาและระบบสูบจายน้ําโดยผูยื่นขอ
เสนอตองแนบสําเนาสัญญาและบัญชีแสดงปริมาณงานและราคากอสรางพรอมหนังสือรับรองผลงานของผูยื่นขอ
เสนอพรอมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส0
๘. ระยะเวลาการกอสราง ไมเกิน …..๒๔๐.....วัน จางแบบจายเงินตามผลงาน
----------------------------------------

