
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ  
     ช่ือโครงการ จ้างกอ่สร้างโครงการก่อสร้างห้องน ้าเทศบาลต้าบลแม่แตง โดยวิธีคัดเลือก  
     เงินงบประมาณโครงการ ๘๖๑,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนหกหมื่นหนึง่พันบาทถ้วน)  
     ราคากลาง ๘๕๐,๗๘๗.๕๓ บาท (แปดแสนห้าหมื่นเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสามสตางค์)  
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย  
๒.๒     ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  
๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ  
๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึง่อยู่ระหว่างถูกระงบัการยื่นข้อเสนอหรือท้าสญัญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไมผ่่านเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลงัก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึง่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผูท้ิ งงาน และไดแ้จ้งเวียนช่ือใหเ้ป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนติิบุคคลทีผู่้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ัดการ 
กรรมการผูจ้ัดการ ผูบ้รหิาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกจิการของนิติบุคคลนั นด้วย  

๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มลีักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้าง และการบริหารพสัดุ
ภาครัฐก้าหนดในราชกจิจานุเบกษา  

๒.๗     เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มอีาชีพรับจ้างงานดังกล่าว  
๒.๘     ไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่เทศบาลต้าบลแม่แตง ณ วัน

ได้รับหนงัสือเชิญชวน หรือไมเ่ป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดย
วิธีคัดเลือกครั งนี   

๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึง่อาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยืน่ข้อเสนอได้มี
ค้าสั่งใหส้ละเอกสิทธ์ฺความคุ้มกันเช่นว่านั น  

   

๒.๑๐     ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัตเิบื องต้นในการจ้างของเทศบาลต้าบลแม่แตง  
๒.๑๑     ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรอืบุคคลธรรมดาและมผีลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกบังานทีป่ระกวด

ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๔๔,๔๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ 
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นซึ่งมกีฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบรหิารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกจิ หรือหน่วยงานเอกชนทีก่รมเช่ือถือผูเ้สนอราคาทีเ่สนอ
ราคาในรูปแบบของ "กจิการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี   

(๑)     กรณีที่กจิการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงือ่นไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเ้สนอ
ราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามาร



ถน้าผลงานก่อสร้างของผูเ้ข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานกอ่สร้างของกจิการร่วมค้าทีเ่ข้า
ประกวดราคาได้  

(๒)     กรณีที่กจิการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิตบิุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กา้หนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ในกรณีที่กจิการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึง่เป็นผูร้ับผิดชอบหลกัในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดง
หลักฐานดังกล่าวมาพรอ้มการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเลก็ทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั นสามารถใช้ผลงานกอ่สร้างของผูร้่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้  

     ทั งนี  "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าทีจ่ดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าทีร่ับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)  

๓. หลักฐานการเสนอราคา  
    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานย่ืนมาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ 
ส่วน คือ  
     ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี   
              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิตบิุคคล  
                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจา้กัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พร้อมรบัรองส้าเนาถูกตอ้ง  
                        (ข) บริษัทจ้ากัดหรอืบริษัทมหาชนจ้ากดั ให้ยื่นส้าเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณหส์นธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มอี้านาจควบคุม และบญัชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรบัรองส้าเนา
ถูกต้อง  
              (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้นั น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง  
              (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผูร้่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สญัชาติไทย 
ก็ให้ยื่นส้าเนาหนงัสือเดินทาง หรือผูร้่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามทีร่ะบุไว้ใน (๑)  
              (๔) เอกสารเพิม่เตมิอื่น ๆ 
                   (๔.๑) ส้าเนาใบส้าคัญแสดงการจดทะเบียนการค้า/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท 
                   (๔.๒) ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
                   (๔.๓) ส้าเนาแบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP (ถ้ามี) 
                   (๔.๔) ส้าเนาใบขึ นทะเบียนเป็นผูป้ระกอบการ SMEs 
              (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
     ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี   



             (๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่้เสนอราคามอบอ้านาจใหบุ้คคลอื่น ลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
             (๒) ส้าเนาหนังสือรบัรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
             (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั งก้าไร
ไว้ด้วย 
             (๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ 
                  (๔.๑) ใบเสนอราคา 
                  (๔.๒) หนังสือมอบอ้านาจกรณีมีการมอบอ้านาจ ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนผูม้อบและผู้รบัมอบ 
             (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
๔. แบบรปูรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ  
๕. ระยะเวลาด้าเนินการ  
     ไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
๖. การท าสัญญาจ้าง  
     ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องท้าสญัญาจ้างกบัเทศบาลต้าบลแม่แตงภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะตอ้ง
วางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากบัร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ คัดเลือก ได้ ให้เทศบาลต้าบลแม่แตงยึดถือ
ไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี   
               ๖.๑ เงินสด  
               ๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีท่้าสัญญาหรือกอ่นหน้านั นไมเ่กิน ๓ วัน ท้าการ  
               ๖.๓ หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  
               ๖.๔ หนังสือค ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลกัทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกจิค ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนใหส้่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนงัสอืค ้า
ประกัน  
               ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       หลักประกันนี จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รบัจ้าง) พ้น
จากข้อผกูพันตามสัญญาจ้างแล้ว  
๗. อัตราค่าปรับ  
     ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน  
๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
      ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรบัประกันความช้ารุด
บกพรอ่งของสิง่ของงานจ้างทีเ่กิดขึ นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ป ี นับถัดจากวันที่เทศบาลต้าบลแม่แตงได้รับ
มอบงาน โดยผู้รบัจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช้ารุดบกพร่อง 



 


