
 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

๑. ขอมูลเกี่ยวกับโครงการ

     ช่ือโครงการ จางกอสรางกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตอยอดซอยสามัคคี หมูที่ ๑ บานหวยโจด กวาง ๔

เมตร ยาว ๒,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พรอมไหลทางลูกรังขางละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ไมนอยกวา ๘,๐๐๐

ตารางเมตร โดยวิธีคัดเลือก

     เงินงบประมาณโครงการ ๔,๘๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท (ส่ีลานแปดแสนเกาหม่ืนแปดพันบาทถวน)

     ราคากลาง ๕,๒๔๒,๗๑๔.๐๗ บาท (หาลานสองแสนสี่หม่ืนสองพันเจ็ดรอยสิบส่ีบาทเจ็ดสตางค)

๒. คุณสมบัติของผูเสนอราคา

๒.๑   มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.๒   ไมเปนบุคคลลมละลาย

๒.๓   ไมอยูระหวางเลิกกิจการ

๒.๔   ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว เนื่องจาก

เปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบล

บัญชีกลาง

๒.๕   ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน และไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ

ในระบบเครือขายสารสนเทศขององคการบริหารสวนตําบลบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุน

สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒.๖   มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗   เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว

๒.๘   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวนตําบล ณ

วันไดรับหนังสือเชิญชวน หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรมในการจาง

โดยวิธีคัดเลือกครั้งน้ี

๒.๙   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมี

คําส่ังใหสละเอกสิทธฺความคุมกันเชนวานั้น

๒.๑๐   ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานท่ีจางโดยวิธีคัดเลือกในวงเงินไม

นอยกวา ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงาน ตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน

ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่องคการบริหารสวนตําบลเชื่อถือผูเสนอ

ราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการรวมคา" ตองมีคุณสมบัติดังนี้

(๑)   กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการกิจการรวมคาจะตองมี

คุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญชวน และการเสนอราคาใหเสนอราคาใน



นาม "กิจการรวมคา" สวนคุณสมบัติดานผลงานกอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงาน

กอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่เขาเสนอราคาได

(๒)   กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม โดยหลักการนิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่

เขารวมคาทุกรายจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไขท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญชวน เวนแตใน

กรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลงระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคา

รายใดรายหน่ึงเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดัง

กลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอ กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูรวมคาหลักราย

เดียวเปนผลงานกอสรางของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได

   ท้ังน้ี "กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม" หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปน

นิติบุคคลตอหนวยงานของรัฐซึ่งมีหนาท่ีรับจดทะเบียน (องคการบริหารสวนตําบลพัฒนาธุรกิจการคา

กระทรวงพาณิชย)

๒.๑๑   ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูขึ้นทะเบียนผูประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

๒.๑๒   ผูรับจางตองใชวัสดุหรือครุภัณฑท่ีผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ ๖๐ ของมูลคาพัสดุที่ใชในงาน

กอสรางท้ังหมดตามสัญญา

๒.๑๓   ใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมดตามสัญญา

๓. หลักฐานการเสนอราคา

    ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซองใบเสนอราคาเปน ๒

สวน คือ

     ๓.๑   สวนท่ี ๑ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

              (๑) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล

                        (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

                        (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา

ถูกตอง

              (๒) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัว

ประชาชนของผูน้ัน สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน

สวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง

              (๓) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวม

คา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย

ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)

              (๔) เอกสารเพ่ิมเติมอ่ืน ๆ

                   (๔.๑) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย (ถามี)

                   (๔.๒) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม (ถามี)

              (๕) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๑ ทั้งหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา
 



     ๓.๒   สวนท่ี ๒ อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้

             (๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น ลง

นามในใบเสนอราคาแทน

             (๒) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

             (๓) บัญชีเอกสารสวนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ

     รายละเอียดตามเอกสารแนบ

๕. ระยะเวลาดําเนินการ

     ไมเกิน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง

            แบง ๓ งวด ดังน้ี

                  งวดที่ ๑ ผูรับจางจายเงินคาจาง รอยละ ๓๐ ของคาจาง เม่ือผูรับจางไดดําเนินงาน วางทอระบายนํ้า

ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร จํานวน ๒๑ ทอน ขุดรื้อคันทางดินเดิมแลวบดทับ แลวเสร็จ ๑๐๐ % งานทรายหยาบถมปรับ

ระดับ และงานคอนกรีตพ้ืนทางแลวเสร็จ ๓๐ % พรอมผลการทดสอบ และคณะกรรมการตรวจการจางไดทําการ

ตรวจการจางเปนท่ีเรียบรอย ภายใน ๕๐ วัน นับแตเริ่มสัญญา

                  งวดที่ ๒ งวดที่ ๑ ผูรับจางจายเงินคาจาง รอยละ ๓๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน งานทราย

หยาบถมปรับระดับ และงานคอนกรีตพ้ืนทางแลวเสร็จ ๔๐ % พรอมผลการทดสอบ และคณะกรรมการตรวจการจาง

ไดทําการตรวจการจางเปนที่เรียบรอย ภายใน ๑๐๐ วัน นับแตเริ่มสัญญา

                  งวดที่ ๓ งวดที่ ๑ ผูรับจางจายเงินคาจาง รอยละ ๔๐ ของคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน  งานทราย

หยาบถมปรับระดับ และงานคอนกรีตพ้ืนทางแลวเสร็จ ๓๐ % พรอมผลการทดสอบ งานลูกรังไหลทาง งานรอยตอ

คอนกรีต งานเครื่องหมายจราจร งานอ่ืนๆท่ีคงเหลือตามรูปแบบรายการและสัญญาแลวเสร็จ และคณะกรรมการ

ตรวจการจางไดทําการตรวจการจางเปนท่ีเรียบรอย ภายใน ๑๕๐ วัน นับแตเริ่มสัญญา

๖. การทําสัญญาจาง

     ผูชนะ คัดเลือก จะตองทําสัญญาจางกับองคการบริหารสวนตําบลภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะ

ตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ ๕ ของราคาคาจางท่ี คัดเลือก ได ใหองคการบริหารสวน

ตําบลยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้

               ๖.๑ เงินสด

               ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกองคการบริหารสวนตําบล โดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้น

ไมเกิน ๓ วัน ทําการ

               ๖.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ

               ๖.๔ หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงิน

ทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ

ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้า

ประกัน

               ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

                       หลักประกันน้ีจะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผูชนะการ (ผูรับจาง) พน



จากขอผูกพันตามสัญญาจางแลว

๗. อัตราคาปรับ

     คาปรับ ใหคิดในอัตรารอยละ ๐.๒๕ บาท ตอวัน

๘. การรับประกันความชํารุดบกพรอง

      ผูชนะการ คัดเลือก ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาจาง แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุด

บกพรองของส่ิงของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา ๒ ป  นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตําบลไดรับ

มอบงาน โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความ

ชํารุดบกพรอง


