
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
     ชื่อโครงการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้านนายสนอง ทอง
ประเสริฐ ถึงสวนมะนาวนายคง จิตนิยม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองขุย ขนาดกว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร ลึก ๐.๕๐ 
เมตร พร้อมป้ายโครงการ จ้านวน ๑ ป้าย(ตามแบบที่เทศบาลต้าบลหนองสาหร่ายก้าหนด) โดยวิธีคัดเลือก 
     เงินงบประมาณโครงการ ๗๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
     ราคากลาง 7๘1,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก

เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๒.๗    เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลต้าบลหนองสาหร่าย ณ 

วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้ 

๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค้าสั่งให้สละเอกสิทธฺ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๒.๑๐    ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาลต้าบลหนองสาหร่าย 
๒.๑๑    ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด

ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือผู้เสนอราคาที่เสนอ
ราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(๑)    กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอ
ราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถ
น้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวด
ราคาได้ 
 
 



 
(๒)    กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่

เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา 
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้
ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดง
หลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ 

    ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 

๒.๑๒    คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ โดยต้อง
ใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะ 

๒.๑๓    คู่สัญญาต้องใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตาม
สัญญา 

๒.๑๔    การตรวจรับพัสดุ ส้าหรับการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุที่ส่งมอบ เป็นพัสดุ
ที่ผลิต ภายในประเทศตามเงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในสัญญ 

การตรวจสอบพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ สามารถด าเนินการดังนี้ 

 กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศที่ได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้
ตรวจสอบรายการพัสดุที่ได้รับการรับรองและ ออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย Made in 
Thailand จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

 กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลที่ปรากฎบนฉลากของสินค้าที่ติด
บนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า       

๓. หลักฐานการเสนอราคา 

    ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น ๒ 
ส่วน คือ 
     ๓.๑   ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
              (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง 
                        (ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส้าเนา
ถูกต้อง 
              (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนาบัตรประจ้าตัว
ประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
 
 
 
 



 
              (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญาของการเข้าร่วม
ค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย 
ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
              (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                   (๔.๑) ส้าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME )หรือ ส้าเนา
หนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand 
                   (๔.๒) ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                   (๔.๓) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาทะเบียนบ้าน 
                   (๔.๔) ส้าเนาการลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างผู้ค้าภาครัฐ e-GP 
                   (๔.๕) หนังสือรับรองผลงาน 
                   (๔.๖) ใบมอบอ้านาจพร้อมติดอากรแสตมป์ (ถ้ามี) 
              (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
     ๓.๒   ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
             (๑) หนังสือมอบอ้านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่น ลง
นามในใบเสนอราคาแทน 
             (๒) ส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
             (๓) บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งก้าไร
ไว้ด้วย 
             (๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
                  (๔.๑) ใบเสนอราคาและบัญชีรายการวัสดุก่อสร้าง 
             (๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
     รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
๕. ระยะเวลาด้าเนินการ 
     ไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
๖. การท าสัญญาจ้าง 
     ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องท้าสัญญาจ้างกับกรมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ้านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ี คัดเลือก ได้ ให้กรมยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
               ๖.๑ เงินสด 
               ๖.๒ เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่กรม โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ท้าการ 
               ๖.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
               ๖.๔ หนังสือค้้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้า
ประกัน 
 
 
 
 



               ๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                       หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
๗. อัตราค่าปรับ 
     ค่าปรับ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ บาท ต่อวัน 
๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
      ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท้าสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุด
บกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี  นับถัดจากวันที่กรมได้รับมอบงาน โดยผู้ขาย
ต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง 
 
 
๙. ใช้สูตรการปรับราคาค่า K ดังนี้ 
       การปรับราคาค่างานก่อสร้าง ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวีธีการค้านวณท่ีใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง 
ตามหนังสือส้านักเลขธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพ่ิมหรือ
ลดลงราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้ค้านวณตามสูตร ดังนี้ 
P = (Po) x (K) ก้าหนดให้ 
P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้กับผู้รับจ้าง 
Po = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี 
K = ESCELATION FACTOR หัก ๔% เมื่อต้องการเพ่ิมค่างานหรือบวกเพ่ิม ๔% เมื่อต้องการเรียกค่างานคืน 
  
(ลงชื่อ)...........................................................ประธานกรรมการก้าหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน 
             (นายชัยรัตน์  ทรงประกอบ) 
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการก้าหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน  
             (นายธนะพงศ์  กิจประสงค์) 
(ลงชื่อ)...........................................................กรรมการก้าหนดราคากลางและร่างขอบเขตของงาน 
             (นายประวิทย์ ว่องประเสริฐ) 

 


