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ร�างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference :TOR ) 
งานปรับปรุงถังกรองและเปล่ียนทรายกรอง 

กปภ.สาขาเชียงใหม� 
------------------------------------------ 

๑. วัตถุประสงค1 
การประปาส�วนภูมิภาคเขต ๙ ( กปภ.ข.๙ ) ได รับการจัดสรรงบทําการ โครงการจัดการน้ําสะอาด 

(Water Safety Plan: WSP)  ตามแผนปฏิบัติการ ยุทธศาสตร:ท่ี 5 ประจําป<งบประมาณ ๒๕61 วงเงินงบ
ประมาณ 8,420,000.- บาท (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) เพ่ืองานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรอง 
กปภ.สาขาเชียงใหม� จึงมีความประสงค:จะประมูลจ างเหมางานนี้ ด วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: 

๒. ขอบเขตของงาน 
กําหนดให มีการ ก�อสร าง จัดหา ติดต้ัง โดยสังเขปดังต�อไปนี้ 
๒.๑ ให ผู รับจ างดําเนินการงานปรับปรุงถังกรองและเปลี่ยนทรายกรองตาม ตามแบบเลขท่ี กรค.๖๐๐๔๙ 
และรายละเอียดการดําเนินงานเฉพาะแห�ง 
๒.๒ งานอ่ืนๆ ตามระบุในแบบแปลน รายการประกอบแบบ รายละเอียดการดําเนินงานเฉพาะแห�งและท่ี
แนบในเอกสารประกอบสัญญา 

 

๓. คุณสมบัติผู8มีสิทธิ์เสนอราคา 
ผู ยื่นข อเสนอจะต องมีคุณสมบัติ ดังต�อไปนี้ 
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม�เปZนบุคคลล มละลาย 
๓.๓ ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ 
๓.๔ ไม�เปZนบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว ชั่วคราวเนื่อง

จากเปZนผู ท่ีไม�ผ�านเกณฑ:การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว�าการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๓.๕ ไม�เปZนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว ในบัญชีรายชื่อผู ท้ิงงานและได แจ งเวียนชื่อให เปZนผู ท้ิงงานของหน�วยงานของ
รัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู ท้ิงงานเปZนหุ นส�วนผู จัดการ 
กรรมการผู จัดการ ผู บริหาร ผู มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต องห ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปZนนิติบุคคลผู มีอาชีพรับจ างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ดังกล�าว 
3.8 ไม�เปZนผู มีผลประโยชน:ร�วมกันกับผู ยื่นข อเสนอรายอ่ืนท่ีเข ายื่นข อเสนอให แก� กปภ.สาขาเชียงใหม�             

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส: หรือไม�เปZนผู กระทําการอันเปZนการขัดขวางการแข�งขันอย�าง
เปZนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส:ครั้งนี้ 

3.9 ไม�เปZนผู ได รับเอกสิทธิ์หรือความคุ มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว นแต�รัฐบาลของผู ยื่นข อเสนอ
ได มีคําสั่งให สละเอกสิทธิ์และความคุ มกันเช�นว�านั้น 

3.10 ผู ยื่นข อเสนอต องผ�านการคัดเลือกผู มีคุณสมบัติเบ้ืองต นในการรับจ างงานก�อสร างของ กปภ. ชั้นท่ี 1 – 
5 และ กปภ. จะพิจารณาตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในหลักเกณฑ:การข้ึนทะเบียนผู มีคุณสมบัติเบ้ืองต นใน
การรับจ างงานก�อสร างของ กปภ. ตามหลักเกณฑ:ท่ีแนบท ายประกาศประกวดราคา 



แผ�นท่ี 2/2 
 

3.11 ผู ยื่นข อเสนอต องมีผลงานก�อสร างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ างก�อสร างในวงเงินไม�น อย
กว�า ๑,๗๐๖,000.- บาท (เงินหนึ่งล านเจ็ดแสนหกพันบาทถ วน) รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม และเปZนผลงานท่ี
เปZนคู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานของรัฐ หรือหน�วยงานเอกชนท่ีการประปาส�วนภูมิภาคเขต 9 เชื่อถือ 
และเปZนผลงานก�อสร างในสัญญาเดียวซ่ึงเปZนคู�สัญญา โดยตรงท่ีได ดําเนินการแล วเสร็จ 

  ผู ยื่นข อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร�วมค า” ต องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีท่ีกิจการร�วมค าได จดทะเบียนเปZนนิติบุคคลใหม� กิจการร�วมค าจะต องมีคุณสมบัติครบถ วนตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให เสนอราคาในนาม “กิจการร�วมค า” 
ส�วนคุณสมบัติด านผลงานก�อสร าง กิจการร�วมค าดังกล�าวสามารถนําผลงานก�อสร างของผู เข าร�วมค ามา
ใช แสดงเปZนผลงานก�อสร างของกิจการร�วมค าท่ีเข าประกวดราคาได  
(2) กรณีท่ีกิจการร�วมค าไม�ได จดทะเบียนเปZนนิติบุคคลใหม� นิติบุคคลแต�ละนิติบุคคลท่ีเข าร�วมค าทุก
รายจะต องมีคุณสมบัติครบถ วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ในเอกสารประกวดราคา เว นแต� ในกรณีท่ีกิจการ
ร�วมค าได มีข อตกลงระหว�างผู เข าร�วมค าเปZนลายลักษณ:อักษรกําหนดให ผู เข าร�วมค ารายใดรายหนึ่งเปZนผู 
รับผิดชอบหลักในการเข าเสนอราคากับหน�วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล�าวมาพร อมการยื่นข อ
เสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ างภาครัฐด วยอิเล็กทรอนิกส: กิจการร�วมค านั้นสามารถใช ผลงาน
ก�อสร างของผู เข าร�วมค าหลักรายเดียวเปZนผลงานก�อสร างของกิจการร�วมค าท่ียื่นข อเสนอได  

  ท้ังนี้  “กิจการร�วมค าท่ีจดทะเบียนเปZนนิติบุคคลใหม�” หมายความว�า กิจการร�วมค าท่ีจด
ทะเบียนเปZนนิติบุคคลต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค า กระทรวงพาณิชย: 

3.12 ผู ยื่ นข อ เสนอต องลงทะเบียนในระบบจัด ซ้ือจัดจ างภาครัฐด วย อิ เล็ กทรอนิ กส:  (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.13 ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงได รับคัดเลือกเปZนคู�สัญญาต องลงทะเบียนในระบบจัด ซ้ือจัดจ างภาครัฐด วย
อิเล็กทรอนิกส: (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.14 ผู ยื่นข อเสนอต องไม�อยู�ในฐานะเปZนผู ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูก
ต องครบถ วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.15 ผู ยื่นข อเสนอซ่ึงได รับคัดเลือกเปZนคู�สัญญาต องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร เว นแต�การจ�ายเงินแต�
ละครั้งซ่ึงมีมูลค�าไม�เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเปZนเงินสดก็ได  ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

3.16 ผลงานก�อสร างตามข อ 3.11 หมายถึง ผลงานเปลี่ยนทรายกรองและระบบรับน้ํากรอง โดยต องแนบ
สําเนาสัญญาและบัญชีปริมาณงานและราคาค�าก�อสร าง พร อมหนังสือรับรองผลงานของผู ยื่นข อเสนอ 
พร อมซองยื่นข อเสนอด วย     

 

๔. ระยะเวลาในการก�อสร8าง         ไม�เกิน    100  วัน นับต้ังแต�วันท่ีสัญญามีผลบังคับใช เปZนต นไป 

๕. ราคากลางในการประมูลเริ่มต8น        ๕,๓๑๗,000.- บาท (ไม�รวมภาษีมูลค�าเพ่ิม) 

           ( เงิน ห าล านสามแสนหนึ่งหม่ืนเจ็ดพันบาทถ วน) 
 

------------------------------------------ 


