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รา่งขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR )

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
๑. วัตถุประสงค์

๒.  ขอบเขตของงาน
ก ำหนดใหม้ีกำร  ก่อสร้ำง  จดัหำ  ติดต้ัง  ดังต่อไปนี้
๒.๑ งำนวำงทอ่

๒.2 งำนปรับปรุงโรงสูบน้ ำแรงต  ำ

๓. คุณสมบตัิผู้มีสิทธิ์เสนอราคา
ผู้ยื นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบติั  ดังต่อไปนี้
๓.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย
๓.๒ ไม่เปน็บคุคลล้มละลำย
๓.๓
๓.๔

๓.๕

๓.๖

๓.๗
๓.๘

๓.๙

๓.๑๐

มีคุณสมบติัและไม่มีลักษณะต้องหำ้มตำมที คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจดัซ้ือจดัจำ้งและกำรบริหำรพสัดุภำครัฐ
ก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ

เปน็นิติบคุคลผู้มีอำชีพรับจำ้งงำนที ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว
ไม่เปน็ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื นข้อเสนอรำยอื นที เข้ำยื นข้อเสนอใหแ้ก่กำรประปำส่วนภมูิภำคเขต ๙ ณ วัน
ประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เปน็ผู้กระท ำกำรอันเปน็กำรขัดขวำงกำรแข่งขันอยำ่งเปน็ธรรม ใน
กำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์คร้ังนี้
ไม่เปน็ผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ งอำจปฏเิสธไม่ยอมขึน้ศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของผู้ยื นข้อเสนอได้มีค ำสั ง
ใหส้ละเอกสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น
ผู้ยื นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที ประกวดรำคำจำ้งก่อสร้ำงในวงเงินไม่น้อยกว่ำ

1,776,200 .- บำท (เงินหนึ งล้ำนเจด็แสนเจด็หมื นหกพนัสองร้อยบำทถ้วน) และเปน็ผลงำนที เปน็คู่สัญญำ
โดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที กำรประปำส่วนภมูิภำคเขต 9  เชื อถือ

โครงกำรปรับปรุงโรงสูบน้ ำแรงต  ำ พร้อมระบบสูบน้ ำดิบ

ไม่อยูร่ะหว่ำงเลิกกิจกำร
ไม่เปน็บคุคลซึ งอยูร่ะหว่ำงถูกระงับกำรยื นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้ชั วครำวเนื องจำกเปน็ผู้ที ไม่
ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏบิติังำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบยีบที รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนด
ตำมที ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง

 - จดัหำและท ำกำร วำงทอ่ประปำ ขนำด 250 และ 300 มม. และอุปกรณ์ประกอบทอ่ ส่วนที อยูภ่ำยนอกโรงสูบน้ ำ
แรงต  ำ กปภ.สำขำเถิน เดิม แล้วเสร็จตำมแบบแปลน พร้อมทดสอบแรงดันน้ ำในเส้นทอ่ใหม,่ ติดต้ังอุปกรณ์ทอ่ส ำหรับ
มำตรวัดน้ ำดิบใหม่ Magnetic Flowmeter ขนำด 250 มม. และ ตู้ไฟฟำ้ควบคุม Magnetic Flow แล้วเสร็จ

กำรประปำส่วนภมูิภำคเขต ๙ ( กปภ.ข.๙) ได้รับกำรจดัสรรงบประมำณ งบลงทนุที ท ำเปน็โครงกำร ปงีบประมำณ พ.ศ. 
2561 โครงกำรพฒันำแหล่งน้ ำ (เงินรำยได้) เพื อปรับปรุงโรงสูบน้ ำแรงต  ำ พร้อมระบบสูบน้ ำดิบ วงเงิน 6,000,๐๐๐ .- 
บำท ไม่รวมภำษมีูลค่ำเพิ ม เพื อโครงกำรปรับปรุงโรงสูบน้ ำแรงต  ำ พร้อมระบบ .สูบน้ ำดิบ กำรประปำส่วนภมูิภำคสำขำ
เถิน อ ำเภอเถิน จงัหวัดล ำปำง  จงึมีควำมประสงค์จะประมูลจำ้งเหมำงำนนี้ ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)

ไม่เปน็บคุคลซึ งถูกระบชุื อไว้ในบญัชีรำยชื อผู้ทิ้งงำนและได้แจง้เวียนชื อใหเ้ปน็ผู้ทิ้งงำนของหน่วยงำนของรัฐในระบบ
เครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบญัชีกลำง ซึ งรวมถึงนิติบคุคลที ผู้ทิ้งงำนเปน็หุ้นส่วนผู้จดักำร กรรมกำรผู้จดักำร 
ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบคุคลนั้นด้วย

กำรประปำส่วนภมูิภำคสำขำเถิน อ ำเภอเถิน จงัหวัดล ำปำง

 - ก่อสร้ำงโครงเหล็กรับรอกส ำหรับยกหวัฟตุวำล์ว และเสำรับทอ่พร้อมตุ๊กตำรับทอ่, ติดต้ังระบบเครื องสูบน้ ำและเครื อง
ต้นก ำลังระบบไฟฟำ้ควบคุม,
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               ผู้ยื นข้อเสนอที เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบติั ดังนี้

๓.๑๑

๓.๑๒

๓.๑๓

๓.๑๔

๔. ระยะเวลาในการก่อสร้าง                 ไม่เกิน ๑๕๐ วัน

๕. ราคากลางในการประมูลเริ่มต้น ๔,๑๕๐,๐๐๐ .- บำท   (ไม่รวมภำษมีูลค่ำเพิ ม)

(เงิน สี ล้ำนหนึ งแสนหำ้หมื นบำทถ้วน)  
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

               ทั้งนี้ “กิจกำรร่วมค้ำที จดทะเบยีนเปน็นิติบคุคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที จดทะเบยีนเปน็
นิติบคุคลต่อกรมพฒันำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์

ผู้ยื นข้อเสนอต้องไม่อยูใ่นฐำนะเปน็ผู้ไม่แสดงบญัชีรำยรับรำยจำ่ยหรือแสดงบญัชีรำยรับรำยจำ่ยไม่ถูกต้องครบถ้วน
ในสำระส ำคัญ ตำมที คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด

ผู้ยื นข้อเสนอซึ งได้รับคัดเลือกเปน็คู่สัญญำต้องรับและจำ่ยเงินผ่ำนบญัชีธนำคำร เว้นแต่กำรจำ่ยเงินแต่ละคร้ังซึ งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื นบำทคู่สัญญำอำจจำ่ยเปน็เงินสดก็ได้ ตำมที คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด

ผู้ยื นข้อเสนอต้องลงทะเบยีนในระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลำง

(๑) กรณีที กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบยีนเปน็นิติบคุคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบติัครบถ้วนตำมเงื อนไขที 
ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำใหเ้สนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วนคุณสมบติัด้ำน
ผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเปน็ผลงำนก่อสร้ำง
ของกิจกำรร่วมค้ำที เข้ำประกวดรำคำได้

ผู้ยื นข้อเสนอซึ งได้รับคัดเลือกเปน็คู่สัญญำต้องลงทะเบยีนในระบบจดัซ้ือจดัจำ้งภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลำง ตำมที คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด

(๒) กรณีที กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบยีนเปน็นิติบคุคลใหม่ นิติบคุคลแต่ละนิติบคุคลที เข้ำร่วมค้ำทกุรำยจะต้องมี
คุณสมบติัครบถ้วนตำมเงื อนไขที ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ ในกรณีที กิจกำรร่วมค้ำได้มีข้อตกลง
ระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเปน็ลำยลักษณ์อักษรก ำหนดใหผู้้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหนึ งเปน็ผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอ
รำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื นข้อเสนอประกวดรำคำทำงระบบจดัซ้ือจดัจำ้ง
ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำนั้นสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเปน็ผลงำน
ก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที ยื นข้อเสนอได้


