
ร่างขอบเขตงาน 
(Terms Of Reference: TOR) 

โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 น้ิว พร้อมเครื่องป้ัมน้้าแบบจุ่ม  พร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 1 
งบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จังหวัดนครปฐม 1 ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

----------------------------------------- 
1. ความเป็นมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่ มุม มีความประสงค์ให้ด าเนินการ  โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว 
พร้อมเครื่องปั้มน้ าแบบจุ่ม  พร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1  ต าบลสระสี่ มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม โดยท าการ เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องปั๊มน้ าแบบจุ่ม  ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ติดต้ัง พร้อมขยายท่อเมนประปา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. สระสี่มุม ก าหนด พร้อมติดต้ังป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ  เงินรับฝาก-โครงการกองทุนพัฒนาไฟฟ้า  ประจ าปีงบประมาณ  2561 

   

2. วัตถุประสงค์ 
          การด าเนินการโครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องปั้มน้ าแบบจุ่ม  พร้อมขยายท่อเมน
ประปา หมู่ที่ 1 มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  ๑.  เพ่ือสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภคของชาวบ้าน ได้ทันตาม
ความต้องการ ป้องกันและบรรเทา แก้ไขปัญหาวิกฤตการณ์น้ า ในเรื่องน้ าแล้ง 
  ๒.  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่และด าเนินงานตามภารกิจตามอ า นาจ
หน้าที่ และการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. คุณสมบัติผู้ย่ืนเสนอราคา 
  3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  3.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ  
ที่ รั ฐมนตรี ว่ า กา รกระทร วงกา รคลั งก าหนดตามที่ ป ร ะกาศเผยแพร่ ใน ระบบ เครือข่ ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง   
  3.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  
  3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
 3.8 ไม่เป็นผู้ มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่  องค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง 
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น  

3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา   -     ไว้กับกรมบัญชีกลาง  (กรณี
คณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า  -  บาท (-) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่  
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเชื่อถือ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่ กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ เข้าร่วมค้ามาใช้แ สดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) ก ร ณี ที่ กิ จ ก า ร ร่ ว ม ค้ า ไ ม่ ไ ด้ จ ด ท ะ เบี ย น เ ป็ นนิ ติ บุ ค ค ล ใ ห ม่  นิ ติ บุ ค ค ล แ ต่ ละ 
นิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่ ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่  
ในกรณีที่ กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้ เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้ เข้าร่วมค้ารายใด 
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด  
 2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรั บรายจ่ายหรือแสดงบัญชีร ายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
 2.15 ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงิ นสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 

4. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ 
 โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องปั้มน้ าแบบจุ่ม  พร้อมขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 1  
ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยท าการ เจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องปั๊ มน้ า
แบบจุ่ม  ขนาด 2 นิ้ว 2 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ติดต้ัง พร้อมขยายท่อเมนประปา รายละเอียดตามแบบแปลน อบต. 
สระสี่มุม ก าหนด พร้อมติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
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5. ระยะเวลาด้าเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน 
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาโดย เม่ือผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ และองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ได้
ตรวจรับมอบงานจ้างเรียบร้อยแล้ว 

 

6. วงเงินในการจัดจ้าง 
จัดจ้างภายในวงเงิน  365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามงบประมาณกองทุน

พัฒนาไฟฟ้า จังหวัดนครปฐม 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 

7. ราคากลางในการจัดจ้าง 
ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้ได้ก าหนดไว้เป็นเงิน 365,000 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)     

ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้อง
รับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลางเอง จะน าราคาของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือ
เรียกร้องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม่ได้ 

 

8. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง 
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท า

สัญญาจ้างตามแบบดังระบุไว้ใน ข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมได้รับมอบงานดังกล่าว 
ซ่ึงความช ารุดบกพร่อง หรือเสียหายนั้น เกิดจากความช ารุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ ไ ม่
ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชีพ ผู้รับจ้างจะต้องรีบท าการแก้ไข ให้
เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้ว ไม่กระท าการ
ดังกล่าว ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ท าการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อย 
ภายในเวลาที่ ผู้ว่าจ้างก าหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะท าการนั้นหรือจ้างผู้อ่ืนให้ท างานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็น ผู้
ออกค่าใช้จ่าย 

 
หมายเหตุ 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม หรือทางโทรสาร 034-962693 ต่อ 601 หรือทาง www.sasimum.go.th   
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