ร่างขอบเขตงาน (TOR)
งานก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5
เทศบาลต้าบลกันตวจระมวล อ้าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
---------------------------------------------------ด้วย เทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์ จะทาการประกวดราคา
จ้ างก่อสร้ างโครงการก่อสร้ างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ ก บ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 ด้ ว ยวิธีประกวดราคา
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) วงเงิ น งบประมาณ 595,000.- บาท (ห้ า แสนเก้ า หมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น)
ซึ่งคณะกรรมการกาหนดร่ า งขอบเขตงาน (TOR) และร่ างเอกสารประกวดราคา ได้ ดาเนิน การตามระเบีย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสาคัญของร่างขอบเขต
ของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานซื้อดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นมา
ชาวบ้าน บ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 ตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ ได้รับความเดือดร้อน
จากปัญหาน้าท่วมเนื่องจากเป็นที่ราบลุ่ม ในช่วงฤดูฝนน้าท่วมขัง ไม่สามารถระบายได้ทัน เทศบาลตาบลกันตวจระ
มวล จึงจาเป็นต้องดาเนินการก่อสร้างรางระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้าท่วม และเพื่อเพิ่มความสามารถในการระบายน้าในพื้นที่
3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรามการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ณ
วันที่ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
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3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ใน
วงเงินไม่น้อยกว่า 297,500.00 บาท (สองแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่
เข้าร่วมค้าทุกรายต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคา
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กินการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
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4. สถานที่ก่อสร้าง
บ้านตาแจ๊ต หมู่ที่ 5 ตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์
5. รายการทั่วไป
5.1 ผู้รับจ้ างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอี ยดประกอบแบบรวมทั้งรายการ
ก่อสร้างอย่างละเอียด พร้อมสารวจสถานที่ให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดระหว่าง
ก่อสร้าง
5.2 ในกรณีที่แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน ขัดแย้งกัน หรือไม่ตรงกับรายการก่อสร้าง ให้แจ้งผู้
ควบคุมงานของผู้ ว่าจ้าง และคณะกรรมการตรวจการจ้างเพื่อพิจารณาสั่ งการแก้ไขอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะ
ปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามนี้หากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้น ๆ ให้
ถูกต้องตามคาสั่ง โดยจะเรียกร้องค่าจ้างเพิ่มเติมหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
5.3 การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและ
รายการตามสัญญาให้ผู้ว่าจ้างแก้ไขหรือทาเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง
5.4 การอ่านแบบให้ถือตัวอักษรและตัวเลขเป็นสาคัญ (ห้ามวัดระยะจากแบบ) เมื่อแบบ
ก่อสร้ างไม่ส มบู ร ณ์ห รื อไม่ชัดเจน ผู้ รั บ จ้ างจะเป็นผู้ เสนอขยายแบบ หรือ รายการเพิ่มเติม Shop drawing
พิจารณาตรวจสอบก่อนการดาเนินการและให้ถือว่าแบบและรายการที่เพิ่มเติมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการ
ตามสัญญา
5.5 งานสิ่ งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามรูปแบบการก่อสร้าง รายการกาหนด หรือ
รายการที่สั่งแก้ไข โดยคาสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือตามหลักวิชาการช่างที่ดี ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ
ต่อผลเสียหายหรือผลงานที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องตรงตามรายการดังกล่าว
ข้างต้น โดยจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายเพิ่ม หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
5.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างดาเนิน
ไปตามสัญญา และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ
5.7 วัสดุที่จะนามาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่คุณภาพ และตรงตามที่ระบุ ไว้ในแบบ
และรายการกาหนด ผู้รับ จ้างจะต้องทาประกอบ ตกแต่ง และติดตั้งวัส ดุที่นามาใช้ด้ว ยฝีมือประณีต มีคุณภาพ
ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่บ่งไว้ในแบบ หรือรายการก่อสร้าง และตามหลักวิชาการช่างที่ดี เมื่อเกิดการเสียหายใน
ระหว่างการก่อสร้าง หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รั บจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใหม่โยจะเรียกร้องค่า
สินค้าเพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้
5.8 เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุ พร้อมทั้งทาความสะอาด
อาคารบริเวณให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งงานงวดสุดท้าย
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6. ระยะเวลาท้างานก่อสร้าง
ระยะเวลาก่อสร้างเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง
7. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามสัญญางานจ้างเหมานี้เท่ากับร้อยละ 0.25 ของวงเงินค่าก่อสร้างตามสัญญาต่อวัน
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดหา (งบประมาณ 595,000.-บาท ราคากลาง 595,000.-บาท) จากเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของเทศบาลตาบลกันตวจระมวล
9. ติดต่อสอบถามรายละเอียดงานก่อสร้างได้ที่
ชื่อผู้ติดต่อ
:
กองช่าง เทศบาลตาบลกันตวจระมวล
ชื่อผู้ติดต่อ
:
kantuad@gmail.com
โทรศัพท์
:
0-4455-8702 , 09-1054-4202
โทรสาร
:
0-4455-8702
ที่อยู่เจ้าของงาน
:
กองช่าง สานักงานเทศบาลตาบลกันตวจระมวล อาเภอปราสาท
จังหวัดสุรินทร์ 32140
หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจ ารณ์ หรือมีความเห็ นเกี่ยวกับงานดังกล่ าว โปรดให้ ความเห็ นเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวภายใน
3 วันทาการ โดยนับถัดจากวันที่ประกาศในเว็บไซต์ตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น
ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

