ร่างขอบเขตงาน
(Terms Of Reference: TOR)
โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริม เหล็ กหน้ าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
----------------------------------------1. ความเป็นมา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลสระสี่ มุ ม มี ค วามประสงค์ ใ ห้ ด าเนิ น การ ตามงบประมาณปร ะจ า
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานเคหะและชุมชน งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนน
พร้อมลานคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่ มุม
- ปรับปรุงถนนพร้อมลานคอนกรีตเสริ มเหล็กหน้าที่ทาการองค์ การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม หมู่ที่ ๖
ตาบลสระสี่มุมอาเภอกาแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยทาการปรับปรุงถนนพร้อ มลานคอนกรีต เสริม เหล็ ก
จานวนรวมไม่น้อยกว่า ๕๓๙ ตารางเมตรหนา ๐.๑๕ เมตร ตีเส้นจราจร ติดตั้งป้ายเตือน ฝังท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก คสล. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โ ครงการ ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริ ห าร
ส่วนตาบลสระสี่มุมกาหนด วงเงินงบประมาณจานวน 558,000 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
การดาเนินการโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่ มุม
หมู่ที่ 6 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เพื่ออานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานราชการและการให้บริการประชาชน
๒. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้น ที่และดาเนิน งานตามภารกิจตามอานาจ
หน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติผู้ยื่นเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่ง อยู่ ร ะหว่างถูกระงับ การยื่นข้ อ เสนอหรือ ทาสั ญญากับ หน่ วยงานของรั ฐ
ไว้ ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ านเกณฑ์ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบียบ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า กา รกร ะทร วงกา รคลั ง ก า หน ดตา มที่ ป ร ะกา ศเผยแพร่ ใ นร ะบบเครื อ ข่ า ยสา รสน เ ทศ
ของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่ งถู กระบุชื่ อไว้ในบัญ ชีรายชื่ อผู้ ทิ้ง งานและได้แจ้ งเวียนชื่อ ให้ เป็น ผู้ทิ้ ง งาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี กลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้ น ส่ ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้ องห้า มตามที่ คณะกรรมการนโยบายการจั ดซื้อจั ดจ้า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

-23.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุ คคลผู้ มีอาชี พรั บจ้างงานที่ ประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ว มกัน กับ ผู้ยื่น ข้อ เสนอรายอื่น ที่เ ข้ายื่ นข้ อเสนอให้แ ก่ องค์การ
บริหารส่วนตาบลสระสี่ มุม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ หรือไม่เป็นผู้ กระทาการอัน เป็ น การ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิท ธิ์หรื อความคุ้ มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิ ทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่ อสร้างสาขา ก่อสร้าง ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณี
คณะกรรมการราคากลางได้ ป ระกาศก าหนดให้ ง านก่อ สร้า งสาขานั้ นต้ อ งขึ้ นทะเบี ยนผู้ป ระกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง)
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้ า งใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้ วน-) และเป็นผลงานที่เป็น คู่ สัญญาโดยตร งกั บ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ องค์การบริหารส่วนตาบลสระสี่มุมเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่ ว มค้ าได้จ ดทะเบี ยนเป็ นนิ ติบุ ค คลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้ องมี คุ ณ สมบั ติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เ ข้าร่วมค้ามาใช้ แ สดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กร ณี ที่ กิ จ กา ร ร่ ว มค้ า ไม่ ได้ จ ดท ะเ บี ย น เ ป็ น นิ ติ บุ คคล ให ม่ นิ ติ บุ ค คลแ ต่ ล ะ
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุ ณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่
ในกรณีที่กิจการร่ว มค้า ได้มีข้ อตกลงระหว่างผู้ เข้า ร่ว มค้า เป็ นลายลั ก ษณ์อั ก ษรกาหนดให้ผู้ เข้ าร่ว มค้า รายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลั กในการเข้า เสนอราคากั บหน่ วยงานของรั ฐ และแสดงหลักฐานดั งก ล่าวมา พร้ อ ม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัด ซื้ อจัด จ้างภาครั ฐ ด้ว ยอิ เล็ กทรอนิ กส์ กิจการร่วมค้านั้น สามาร ถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบีย นในระบบจั ดซื้ อจัดจ้า งภาครัฐ ด้วยอิ เล็กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่ สัญญาต้ องลงทะเบียนในระบบจั ดซื้อจัดจ้างภาครั ฐ ด้ วย
อิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่ ค ณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ไ ม่แสดงบั ญชีรายรับรายจ่ายหรื อแสดงบั ญชีร ายรั บ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด

