
 
 
 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference) ก าหนดจัดท ารูปแบบรายการงานก่อสร้าง 
โครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเด่ียว ณ ปา่ชา้สาธารณประโยชน์  บ้านหนองนาแซง หมู่ท่ี ๒๐ 

....................................................................................................................... 
 

              ๑. ความเป็นมา 
                         ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พงศ. ๒๕๖๐ หมวด ๓  มาตรา ๔๓ สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วน
ร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บ ารุงรักษา และการได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหล ากหลายทาง
ชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ด ารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเน่ืองใน
สิ่งแวดล้อมที่จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตนย่อมได้รับความคุ้มครองตาม
ความเหมาะสม และหมวด ๑๔ มาตรา ๒๕๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท า
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น และย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึง
ความสอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย 
                         ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา 
๑๖  (๒๐) ได้ก าหนดให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในกรจัดระบบการบริการ
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเองรวมทั้งจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
                         ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๗ พ.ศ. 
๒๕๖๒ มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล (๒) 
รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (๓) ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ 
                          หมู่บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐ ต าบลธาตุ เป็นชุมชนขนาดเล็ก ไม่มีอาคารฌาปนสถานเป็นกิจลักษณะ 
ยังมีการเผาศพโดยวิธีแบบโบราณ ทุกครั้งที่มีการเผาศพก่อมลพิษทางอากาศที่ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของ
ประชาชนในหมู่บ้าน ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักสาธารณสุข ตลอดจนการจัดการศพโดยการเผาเป็นประเพณีท้องถิ่น               
ที่สืบทอดมายาวนาน  
                           องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุจึงได้จัดท าโครงการน้ีขึ้น ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ แผนงานเคหะและชุมชน กองช่าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ประเภทค่าก่อสร้างสิ่ ง
สาธารณูปการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างอาคารฌาปนสถานขนาดเตาเดี่ยว ณ ป่าช้าสาธารณประโยชน์ 
บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐ และบ้านหนองตากวย หมู่ที่ ๓ (ใช้ประโยชน์ร่วมกัน)  ตั้งไว้  ๙๐๒,๐๐๐ บาท 
 

             ๒. วัตถุประสงค์ 
                          ๑. เพื่อใช้เป็นสถานที่เผาศพที่ถูกต้องตามหลักสาธารณสุข และป้องกันการเกิดมลพิษทางอากาศที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของประชาชนในชุมชน 
                          ๒. เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบฌาปนกิจศพ ตามจารีตประเพณีและศาสนาของ ๒ หมู่บ้าน ระหว่าง    
บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ ๒๐ และบ้านหนองตากวย หมู่ที่ ๓  
 
 

             ๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                          ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 
 
 
 
 



 
 

-๒- 
 

                          ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีการกระทรวงการคลัง
ก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบญัชรีายชื่อผูท้ิ้งงานและได้แจง้เวียนชื่อใหเ้ป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 
                          ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                           ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                           ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้าย่ืนเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วน
ต าบลธาตุ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 
                           ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 
                           ๑๐. ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า ๔๕๑,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหน่ีงพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือ
หน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุเชื่อถือ 
 

                           ผู้ยื่นข้อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 

                                        (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”                 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
                                         (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคณุสมบติัครบถ้วนตามเงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้ าเสนอ
ราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพรอ้มกับการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอเิล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการ
ร่วมค้าที่ย่ืนข้อเสนอได้ 
                         ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบยีนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                           ๑๑. ผู้เสนอราคาจะต้องลงทะเบียนในระบบการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – gp) ของกรมบัญชีกลาง  
                           ๑๒. ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิ เล็กทรอ นิกส์  (Electronic Government Procurement : e – gp) ของกรมบัญ ชี กลาง ตามที่ คณะกรรมการ                    
ป.ป.ช. ก าหนด 
                           ๑๓. บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามแบบในข้อ ๑.๗ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)                                
                           ๑๔. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอ
รายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุจะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวโดยจัด
เรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย ทั้งนี้ กรณีผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้าผู้ร่วมค้าทุกรายต้องเป็นผู้ประกอบการ 
 
 



 
 
 SMEs และผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งข้ึน
ตามกฎหมายไทย 
                           ๑๕. หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติ
บุคคลที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติ
ไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุจะจัดซื้อจัดจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
 

                  ๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑. รายละเอียดตามแบบ ปร.๔ ,ปร.๕ ตามเอกสารแนบ 
                           ๒. คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในการก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา โดยให้พิจารณาการใช้เหล็กที่ ผลิตใน
ประเทศก่อนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งสัญญา 
 

                  ๕. สถานท่ีก่อสร้าง 
                          - ป่ าช้าสาธารณประโยชน์  บ้ านหนองนาแซง หมู่ที่  ๒๐  ต าบลธาตุ   อ าเภอวานรนิวาส                    
จังหวัดสกลนคร 
 
 

                  ๖. ระยะเวลาในการก่อสร้าง 
                           ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  
โดยแบ่งงวดงานเป็น  ๑ งวด 
 
                  ๗. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้าง 
                         งบประมาณในการด าเนินการก่อสรา้งครั้งน้ี  ภายในวงเงิน งบประมาณ 
 ๙๐๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนสองพันบาทถว้น) คณะกรรมการก าหนดราคากลางมีมติเป็นเอกฉันท์ก าหนดราคากลางผู้บริหาร
อนุมัติเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔  เป็นเงิน  ๙๕๔,๐๐๐ บาท  (เกา้แสนหา้หมื่นสีพ่ันบาทถว้น) 
 
                  ๘. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                        ผู้ย่ืนข้อเสนอซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างตามแบบแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน
ความช ารุดบกพร่องของานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนต าบล
ธาตุ ได้รับมอบงานดังกล่าวซึ่งมีความช ารุดบกพร่องหรือเสียหายน้ันเกิดจากความช ารุดบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการ
ใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท าไว้ไม่เรียบร้อย หรือท าไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาชพี ผู้รับจ้างต้องรีบท าการแก้ไข ให้เป็น
ที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการน้ีทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระท าการดังกล่าว ภายใน ๑๕ 
วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสอืจากผู้วา่จ้างหรอืไม่ท าการแก้ไขให้ถกูต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผูว้่าจ้างก าหนดให้ผู้วา่จ้าง
มีสิทธิที่จะท าการน้ันหรือจ้างผู้อื่นให้ท างานน้ัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
 

                  ๙. เกณฑ์ในการพิจารณา 
                         การพิจารณาผลการย่ืนข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคารวม โดยจะประกาศรายชื่อผู้ชนะบนระบบ e – gp  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
-๔- 

 
                   ๑๐. ข้อสงวนสิทธ์ิ 
 

                       ๑. เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเมื่อ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุได้รับอนมุัติเงินค่าก่อสร้างจากเงินงบประมาณ
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 
                  ๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
                              กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ๑๗๘ หมู่ที่  ๒ ต าบลธาตุ  อ าเภอวานรนิวาส                      
จังหวัดสกลนคร  ๔๗๑๒๐  
                              สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมด้วยโทรศัพท์ ๐ ๔๒๗๐ ๗๖๕๒ หรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์  
หรือแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัวได้ ๓ ช่องทาง ดังน้ี 
                              ๑. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  (6470804@dla.go.th) 
                              ๒. โทรศัพท์. ๐ ๔๒๗๐ ๗๖๕๒ 
                              ๓. ทางเว็บไซต์  www.tart.go.th 
 
 

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

 

                   

http://www.tart.go.th/

