
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ท่ี ๕  ต าบลธาตุ อ าเภอวานรนิวาส  จังหวัดสกลนคร 

 
1. ความเป็นมา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุได้รับแจ้งงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 256๕ งบอุดหนุน เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ โครงการขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ที่ ๕ ต าบลธาตุ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๔๔ ตารางเมตร 
ความลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  วงเงินงบประมาณ ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามหนังสือกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ที่ มท.0810.8 /ว๑๕๓๓  ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔  และคณะกรรมการก าหนดราคา
กลางไว้ที่ ๓,๗๘๘,๘๒๖.๘๗ บาท 
 

2. วัตถุประสงค์  
  1. เพื่อเป็นการกักเก็บน้ าไว้ใช้ในการเกษตรในฤดูแล้ง 
  2. เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และด าเนินงานตามภารกิจตามอ านาจหน้าที่และ
การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
  เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงก าหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังนี้ 
   3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
   3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
   3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
   3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอ หรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ช่ัวคราว เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
   3.5 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้
ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
   3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
   3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
   3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลธาตุ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
   3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอราคาได้มีค าสั่งสละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
   3.10 เป็นผู้ประกอบการที่ ข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างสาขาก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลาง                    
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

 
 
 
 



 
-2- 

 
   3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่
น้อยกว่า  ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท  (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงาน
ของรัฐ และจะต้องแสดงหลักฐานเอกสารรับรองผลงานที่ลงนามโดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่อ้างถึง แสดง ในวันที่ยื่น
ข้อเสนอ  
   3.12 ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรโยธา โดยท าหน้าที่เป็นวิศวกรควบคุมงานโครงการก่อสร้างเพื่อให้
เป็นไปตามรายละเอียดรูปแบบที่ก าหนด โดยได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมและใบอนุญาตต้องไม่
หมดอายุโดยน ามายื่นในวันย่ืนข้อเสนอ 
   ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามา ใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
   (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าไ ด้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อร้างของผู้เข้าร่วมค้ารายเดียวเป็นผลงานกอ่สรา้ง
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นและเสนอราคาได้ 
   ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
   3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง 
   ๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
    
๔. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ 
 ขุดลอกบ่อโนนสวรรค์ บ้านโนนคอม หมู่ที่ ๕ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๓๔๔ ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ 
เมตร ระยะเวลาด าเนินการ ๒๑๐ วัน    โดยแบ่งเป็นงวดงาน จ านวน ๔ งวด รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.ธาตุ
ก าหนด 
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5. ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างและส่งมอบงาน 
 ด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ๒๑๐วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างโดยแบ่งงวดงาน จ านวน 4 งวดดังนี้ 
  งวดท่ี 1 (งวดแรก)  เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้าง ดังนี้ 
   - ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 
   - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ๙,๗๒๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
   - งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ ๙,๗๒๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร  
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน ๓๒ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

  งวดท่ี ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้ 
   - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ๙,๗๒๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร 
   - งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ ๙,๗๒๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร  
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน ๖๔ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

  งวดท่ี ๓  เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานก่อสร้างดังนี้ 
   - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ๑๒,๖๙๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร 
   - งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ ๑๒,๖๙๖.๖๐ ลูกบาศก์เมตร  
   ก าหนดแล้วเสร็จภายใน ๑๐๖ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
  งวดท่ี ๔ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๕๐ ของค่าจ้าง เมือ่ผูร้ับจ้างได้ปฏิบัตงิาน 
                                ก่อสร้าง ดังนี ้
   - งานดินขุดด้วยเครื่องจักร ๓๒,๔๒๔ ลูกบาศก์เมตร 
   - งานเครื่องจักรเกลี่ยเรียบ ๓๒,๔๒๔ ลูกบาศก์เมตร  
   - ท าความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างพรอ้มติดตั้งป้ายโครงการแล้วเสร็จ 
   - ก่อสร้างส่วนอื่นๆ ที่เหลือทัง้หมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรปูแบบสญัญาและรายการ 
                                 ครบทุกประการรวมทัง้บริเวณกอ่สร้างใหเ้รียบร้อย 
     ก าหนดแล้วเสร็จภายในเวลา ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
7. วงเงินในการจัดจ้าง 
 เงินงบประมาณโครงการ ๓,๔๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ ประจ าปี
งบประมาณ 256๕ งบเงินอุดหนุน  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน  ที่ มท.0810.8 /
ว๑๕๓๓  ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
 
8. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารดังน้ี 
 1. แบบรปูรายการ 
 2. บัญชีแสดงรายการวัสดุ  และประมาณราคา BOQ 
 3. บัญชีรายการเอกสารห้างร้านฯ 
 4. ใบเสนอราคา 
 5. หนังสอืรบัรองผลงาน 
 6. ทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 7. หนังสอืแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-gp 
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 8. เอกสารวิศวกรผู้ควบคุมงาน / ช่างผู้ควบคุมงานของห้างร้านฯ 
 ๙. หนังสอืแสดงผูป้ระกอบการ SMEs 
 10. อื่นๆ  
 
9. เป็นสัญญาแบบปรับราคาค่าก่อสร้าง (K) 
 .  เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการค านวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 
 

ก.  เง่ือนไขและหลักเกณฑ ์
    ๑.  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้กับงานก่อสร้างทุกประเภท รวมถึงงานปรับปรุงและ
ซ่อมแซม ซึ่งเบิกจ่ายค่างานในลักษณะหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  หมวดเงินอุดหนุน  และหมวดรายจ่าย
อื่นที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ตามที่ได้ก าหนดนี้ 
    ๒.  สัญญาแบบปรับราคาได้นี้ ให้ใช้ได้ทั้งในกรณีเพิ่มหรือลดค่างานจากค่างานเดิมตาม
สัญญาเมื่อดัชนีราคาซึ่งจัดท าข้ึนโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงข้ึนหรือลดลงจากเดิม ขณะเมื่อวันเปิดซอง
ประกวดราคา ส าหรับกรณีที่จัดจ้างโดยวิธีอื่น ให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 
    ๓. การน าสัญญาแบบปรับราคาได้ไปใช้นั้น ผู้ว่าจ้างต้องแจ้งและประกาศให้ผู้รับจ้างทราบ 
เช่น ในประกาศประกวดราคาฯ และต้องระบุในสัญญาจ้างด้วยว่างานจ้างเหมานั้น ๆ จะใช้สัญญาแบบปรับราคาได้ 
พร้อมทั้งก าหนดประเภทของงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการค านวณที่ให้มีการปรับเพิ่มหรือลด ค่างานไว้ให้ชัดเจน 
  ในกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภท ในงานจ้างคราวเดียวกัน จะต้องแยกประเภทงานก่อสร้างแต่ละ
ประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานก่อสร้างนั้น ๆ และให้สอดคล้องกับสูตรที่ก าหนดไว้ 
  ๔. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้ เป็นหน้าที่ ของผู้รับจ้างที่จะต้อง
เรียกร้องภายในก าหนด ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย หากพ้นก าหนดนี้ไปแล้ว ผู้รับจ้าง ไม่
มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป และในกรณีที่ผู้ว่าจ้าง จะต้องเรียกเงินคืนจากผู้
รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้หักเงินจาก
หลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี 
  ๕.  การพิจารณาค านวณเงินเพิ่มหรือลด และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง  ตาม
เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากส านักงบประมาณ และให้ถือการ
พิจารณาวินิจฉัยของส านักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 
  
ESCALATION FACTOR  K    หาได้จากสูตรซึ่งแบ่งตามประเภทและลักษณะงานดังนี้     
หมวดที่ ๒  งานดิน 
 ๒.๑ งานดิน  หมายถึง  การขุดดิน  การตักดิน  การบดอัดดิน  การขุดหน้าดิน  การเกลี่ยอัดดิน                            
การขุด – ถมบดอัดแน่นเข่ือน คลอง คันคลอง คันกั้นน้ า  คันทาง  ซึ่งต้องใช้เครื่องจักรมือกลปฏิบัติงาน 
 ส าหรับการถมดินให้หมายความถึงการถมดินหรือทรายหรือวัสดุอื่นที่มีการควบคุมคุณสมบัติของวัสดุน้ัน ๆ 
และมีข้อก าหนดวิธีการถม รวมทั้งมีการบดอัดแน่นโดยใช้เครื่องมือกลเพื่อให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้   
เช่นเดียวกับงานก่อสร้างถนนหรือเข่ือนชลประทาน ทั้งนี้ให้รวมถึงงานประเภท  EMBANKMENT ,  EXCAVATION ,  
SUBBASE , SELECTED , MATERIAL ,  UNTREATED  BASE   และ  SHOULDER  
 ใช้สูตร  K  =  ๐.๓๐  +  ๐.๑๐ It / Io  +  ๐.๔๐Et / Eo  +  ๐.๒๐Ft / Fo 
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10. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา พิจารณาราคาต่ าสุด 
องค์การบรหิารส่วนต าบลธาตุ จะพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ที่ปรากฏในขอบเขตงาน  (Terms of Reference : TOR) 

๑๑.  ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ  
         11.1 เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ  การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อองค์การบริหารส่ วนต าบลธาตุได้รับอนุมัติค่าจ้างจากงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 และได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงบประมาณแล้วเท่านั้น และในกรณีที่
หน่วยงานรัฐไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการจัดจ้างครั้งนี้ หน่วยงานของรัฐสามารถยกเลิกการจั ดซื้อจัดจ้างได้             
ผู้รับจ้างไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายกับหน่วยงานรัฐได้ทุกกรณี 

 
1๒. ผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานน้ี ดังน้ี 
            โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรทีอ่ีเมลล์  6470804@dla.go.th  โทรศัพท์   โทร. 0 4270 7652 หมายเลข
โทรสาร 0 4270 7652 หรือเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ  www.tart.go.th  โดยเปิดเผยตัว                
พร้อมระบุช่ือที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ทีส่ามารถติดต่อได้ 
 
 

(ลงช่ือ)     สมภพ  เคนทวาย         ประธานกรรมการ 
                                                  (นายสมภพ  เคนทวาย) 
 
 
 
                                      (ลงช่ือ)       สมคิด  รูปเรี่ยม       กรรมการ 
                                                   (นายสมคิด   รูปเรี่ยม) 
 
 
 
                                         (ลงช่ือ)        สันติสุข ทองอินท ี    กรรมการ 
                                                   (นายสันติสุข   ทองอินที) 
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