ร่างขอบเขตงาน
(Terms Of Reference: TOR)
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง
ถึงบ้านผู้ช่วยสมยศ สระทองเปี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 1
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
----------------------------------------1. ความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม มีความประสงค์ให้ดาเนินการ ตามงบประมาณประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานเคหะและชุ ม ชน งบลงทุ น ค่าที่ ดิ น และสิ่ งก่ อสร้างโครงการก่อ สร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึงบ้านผู้ช่วยสมยศ สระทองเปี่ยม บ้านสระ หมู่ท1ี่
- ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึงบ้านผู้ช่วยสมยศ สระ
ทองเปี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 1 ตาบลสระสี่มุม อาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยทาการก่อสร้างถนน
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 147 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 588 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง พร้อมตีเส้น จราจร ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามแบบ
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมกาหนด วงเงินงบประมาณจานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
การดาเนินการโครงการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมสาย
โคกม่วง ถึงบ้านผู้ช่วยสมยศ สระทองเปี่ยม บ้านสระ หมู่ที่ 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาได้สะดวก และปลอดภัย
๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และดาเนินงานตามภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

-23.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็ นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10เป็ น ผู้ ป ระกอบการที่ ขึ้ น ทะเบี ย นงานก่ อ สร้ า งสาขา - ไว้ กั บ กรมบั ญ ชี ก ลาง(กรณี
คณะกรรมการราคากลางได้ ป ระกาศกาหนดให้ งานก่อสร้างสาขานั้น ต้องขึ้น ทะเบียนผู้ป ระกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า-บาท (-) และเป็ นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่
องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณี ที่ กิ จการร่ วม ค้ าไม่ ได้ จด ท ะเบี ยน เป็ น นิ ติ บุ คคลให ม่ นิ ติ บุ คคลแต่ ล ะ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็น ลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชีก ลางตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

