ร่างขอบเขตงาน
(Terms Of Reference: TOR)
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร
หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง ต้าบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้า
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
----------------------------------------1. ความเป็นมา
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลสระสี่มุม ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการเงินอุดหนุนสาหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนา อุปโภค บริโภคแก่
ประชาชน (ก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2561
จานวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่
ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง ตาบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนา จานวน 1 แห่ง
2. วัตถุประสงค์
การดาเนินการโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่
17 บ้านฝั่งคลอง ตาบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนา มีวัตถุประสงค์ ดังนี
๑. เพื่อแก้ไขบัญหาขาดแคลนนาบริโภคอุปโภคให้กับประชาชนให้ครอบคลุมทังพืนที่
หมู่ที่ 17 หมูที่ 6 และหมูที่ 24 ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
๒. เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนใน หมู่ที่ 17 หมูที่ 6 และหมูที่
24 ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม
3. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ร ะหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่ว ยงานของรัฐ ไว้ชั่ว คราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิงงาน ของหน่วยงาน
ของรั ฐ ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบั ญชีก ลาง ซึ่งรวมถึงนิ ติบุคคลที่ผู้ ทิงงานเป็ นหุ้ นส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและ การบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

-28. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล
สระสี่มุม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
10. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื อจั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
11. ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื อจั ด จ้า งภาครัฐ ด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่ คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การจ่ายเงิน
แต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
14. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 3,217,500 บาท (สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาฉบับ
เดียว และเป็นผลงานที่เป็น คู่สั ญญาโดยตรงกับส่ว นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริห า ร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่ได้รับความเชื่อถือ โดยแนบสาเนาสัญญาคู่ฉบับและหนังสือรับรองผลงานจากผู้ว่าจ้างเดิมซึ่ง
แสดงว่าผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้รับจ้างของผลงานดังกล่าว พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
15. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบบัญชีรายการก่อสร้าง (หรือใบแจ้งปริมาณงาน) ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ
อุปกรณ์ โดยจะต้องกรอกปริมาณวัสดุในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
16. วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างระบบประปาแบบผิวดินจะต้องเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน
และหากเป็ น ผลิตภัณฑ์ที่มีการกาหนดมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) ผู้ รับจ้างจะต้องใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ได้รับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เท่านัน พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
17. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
และสาเนาบัตรสมาชิกสภาวิศวกรที่ไม่ขาดสมาชิกภาพของวิศวกรที่เป็นผู้ควบคุมงานในการก่อสร้างอาคาร และ
ใบรับรองการควบคุมงานของวิศวกร พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
18. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่ นแผนการดาเนินงานซึ่งจะต้องก่อสร้างให้แล้ว เสร็จ พร้อมจะส่งมอบภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด เพื่อแสดงถึงขีดความสามารถของผู้ยื่นข้อเสนอ และยืนยันดาเนินการก่อสร้างได้สาเร็จถูกต้อง
ครบถ้วนทุกแห่ง สาหรับแผนการดาเนินการก่อสร้างจะมีผลต่อการติดตามควบคุมงาน และมีผลผูกพันกับสัญญา
จ้างเหมาด้วย พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง

-3กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ทาสัญญาจ้างเหมาเป็นผู้รับจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ในการ
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง
ตาบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนา แล้ว แต่ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนการดาเนินงานที่ผู้
รับจ้างยื่นเสนอต่อองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ในการยื่นประกวดราคาครังนี องค์การบริหารส่วนตาบลสระ
สี่มุมจะพิจารณาและมีสิ ทธิย กเลิ กสัญญาจ้างเหมา โดยองค์การบริห ารส่ว นตาบลสระสี่ มุมสงวนสิ ทธิ์ไม่ช าระ
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทังสิน ในส่วนที่ผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างไปแล้ว รวมถึงต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดราคา
ในงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมในครังต่อไป
19. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทาคู่มือการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบืองต้น ประกอบด้วย แผนผังแสดง การ
ทางานของระบบประปาแบบผิวดิน คุณลักษณะ หน้าที่ การทางาน อายุการใช้งานของแต่ละส่วน ขันตอนการ
ทางานทังระบบ และวิธีการดูแลบารุงรักษา พร้อมทังรับรองสาเนาถูกต้อง
20. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องประกันการชารุดเสียหาย ของวัสดุ และอุ ปกรณ์จากการใช้งานตามปกติเป็น
เวลา 2 ปี นับตังแต่วันที่รับมอบงาน และเป็นภาระของผู้รับจ้างจะต้องดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ดี ยกเว้นวัสดุสินเปลือง ที่จะต้องเปลี่ยนตามอายุ และเวลาการใช้งาน เช่น สารกรอง หากในระยะเวลา
ดังกล่าวเกิดการชารุดเสียหายหรือขัดข้อง ผู้รับจ้างต้องทาการแก้ไขให้เสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรโดยไม่คิดค่าเสียหายใด ๆ ทังสิน และแจ้งผลการแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลสระสี่มุมทราบภายใน 7 วัน นับจากวันแก้ไขแล้วเสร็จ หากไม่ดาเนินการซ่ อมแซมความชารุดบกพร่อง
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมดาเนินการซ่อมแซม แก้ไข โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการดาเนินการจากเงิน
คาประกันสัญญา และจะต้องถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าประกวดราคาในงานจ้างครังต่อไปขององค์การบริหารส่วนตาบล
สระสี่มุม
4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 45 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 17 บ้านฝั่ง
คลอง ตาบลสระสี่มุม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรนา จานวน 1 แห่ง
5. ระยะเวลาด้าเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน
ดาเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดยแบ่งงวดงานเป็น 4 งวด
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 6 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี
- ดาเนินการทดสอบการรับนาหนักบรรทุกของดิน แล้วเสร็จ
- ดาเนินการก่อสร้างสระพักตะกอน แล้วเสร็จ
- ดาเนินการปรับปรุงแหล่งนาดิบ ลาดับที่ 1,2,3,4,5 และ 7 แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 23 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี
- ดาเนินการก่อสร้างถังนาใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
- ดาเนินการก่อสร้างหอถังสูง ขนาดจุ 45 ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน

-4งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 26 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี
- ดาเนินการระบบท่อจ่ายนาประปา แล้วเสร็จ ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 45 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทังหมดให้แล้ว
เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ได้ตรวจรับมอบ
งานจ้างเรียบร้อยแล้ว
6. วงเงินในการจัดจ้าง
จัดจ้างภายในวงเงิน 6,435,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสาหรับการแก้ไขปั ญหาการขาดแคลนนาอุปโภคบริโภคให้ แก่ประชาชน (ก่อสร้างและ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน) ทังนี จะลงนามสัญญาได้ต่อเมื่อได้รับเงินค่าจ้างจากกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นแล้วเท่านัน
7. ราคากลางในการจัดจ้าง
ราคากลางในการจัดจ้างครังนีได้กาหนดไว้เป็นเงิน 6,435,000.00 บาท (หกล้านสี่แสนสามหมื่นห้า
พันบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคากลางเอง จะนาราคาของทางราชการมาปฏิเสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้
8. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทา
สัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่
เกิดขึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมได้รับมอบงานดังกล่าว
ซึ่งความชารุดบกพร่อง หรือเสียหายนัน เกิดจากความชารุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่
ถูกต้อง หรือทาไว้ไม่เรียบร้อย หรือทาไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไข ให้
เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนีทังสิน หากผู้รับจ้างบิดพลิว ไม่กระทาการ
ดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสื อจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทาการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้ อย
ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างกาหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทาการนันหรือจ้างผู้อื่นให้ทางานนัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้
ออกค่าใช้จ่าย
หมายเหตุ
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