ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจัดซื้อวัสดุขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล

๑. ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ
ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุขุดเจาะบ่อน้้าบาดาล จ้านวน ๔๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก ภายใน
วงเงิน ๕,๒๓๒,๑๗๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
ราคากลาง ๕,๒๓๒,๑๗๐.-บาท (ห้าล้านสองแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
๒.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุ ดังกล่าว
๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับ ผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ส้านักงาน
พัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ วัน ได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการซื้อโดยวิธีคัดเลือก ครั้งนี้
๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๑๐ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด

/๒.๑๑ ผู้เสนอราคา...

-๒๒.๑๑ ผู้เ สนอราคาต้อ งไม่อยู่ใ นฐานะเป็น ผู้ไ ม่แ สดงบัญ ชีร ายรับ รายจ่ายหรือ แสดงบัญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
๒.๑๒ ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญ ญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ไ ด้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ก้าหนด
๒.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลั กฐานยื่นมาพร้ อมกับการเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจ้ากัดหรือบริษัทมหาชนจ้ากัด ให้ยื่นส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ้านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส้าเนา
บัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้นั้น ส้าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส้าเนาบัตรประจ้า ตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส้าเนาหนัง สือ เดิน ทางของผู้เ ป็น หุ้น ส่ว นที่มิไ ด้ถือ สัญ ชาติไ ทย พร้อมทั้ง
รับรองส้าเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส้าเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส้าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค่าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว้ใน (๑) แล้วแต่กรณี
(๔) ส้าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ส้าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส้าเนา
ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง ส้าหรับผู้ประกอบการประเภทร้านค้าจะต้องมีส้าเนา
หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ และใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง ส้าเนาแบบการ
ลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และผ่านการอนุมัติการลงทะเบียนในระบบ e – GP
พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้อง

/(๕) ผู้เสนอราคา...

-๓(๕) ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารตามที่ระบุไ ว้ใน (๑) มีอายุไ ม่เกิน ๖ (หก) เดือน
นับตั้งแต่วันที่ส้านักงานทะเบียนออกให้จนถึงวันที่เสนอราคา และเอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น ส้าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์, ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้เสียภาษีอากร หรือส้าเนาใบทะเบี ยนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองส้าเนา
ถูกต้อง
๓.๒ ส่วนที่ ๒ ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ้านาจให้บุคคลอื่นกระท้าการแทนให้แนบหนังสือ
มอบอ้านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ้านาจและผู้รับมอบอ้านาจ
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ้านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น
๔. คุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามบัญชีรายละเอียดต้องการซื้อ
๕. ระยะเวลาด้าเนินการ
ส้านักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีความจ้าเป็นต้องสิ่งของภายใน
๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
๖. การท้าสัญญาซื้อ
ผู้ชนะคัดเลือก จะต้องท้าสัญญาซื้อ กับส้านักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ้านวนเงิน เท่ากับร้อยละ ๕ ของ
ราคาที่จะซื้อ ที่คัดเลือกได้ ให้ ส้านักงานพัฒนาภาค ๑ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ยึดถือไว้ในขณะท้าสัญญา
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สานักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท้าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันท้าการ
๖.๓ หนังสือค้้าประกันของธนาคารภายในประเทศ
๖.๔ หนังสือค้้าประกันของ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลม
ให้ใช้ตามแบบหนังสือค้้าประกัน
๖.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะ (ผู้ขาย)
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว
๗. อัตราค่าปรับ
ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน
/๘. การรับประกัน...

-๓๘. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการคัดเลือก ซึ่งได้ท้าสัญญาซื้อขาย แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ ส้านักงานพัฒนาภาค ๑
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน
๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช้ารุดบกพร่อง
(ลงชื่อ) ร้อยโท

ประธานกรรมการ
(ณิชพล มุ่งจงรักษ์)

(ลงชื่อ) ร้อยโท

กรรมการ
(ภาคภูมิ ศาสตรมี)

(ลงชื่อ) ร้อยโทหญิง
(สุภาวิณี พึ่งกุศล)
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