
กําหนดขอบเขตงาน (Term of Referecnce) 
โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ�านนายวิจิตร จันทร) ขนาดกว�าง 

๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล�ทางหินคลุกขนาดกว�างเฉล่ียข�างละ ๐.๑๕ เมตร 
ยาวเฉล่ีย ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉล่ีย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป;นพ้ืนท่ีดําเนินการไม�น�อยกว�า ๗๖๐.๐๐  

ตารางเมตร หมู�ท่ี ๘ ตําบลวัดโบสถA อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
******************************* 

๑.ความเป;นมา 
  ด�วยกระทรวงมหาดไทย ได�เสนอแนวทางการใช�จ�ายเงินสะสมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
เพ่ือสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ในการสร�างความเข�มแข็งให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ประกอบกับ    
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบกําหนดหลักเกณฑ�การใช�และสนับสนุนการดําเนน
การตามนโยบายของรัฐบาลให�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินถือเป4นแนวทางปฏิบัติในป6งบประมาณ ๒๕๖๑  
  องค�การบริหารส�วนตําบลวัดโบสถ� โดยสภาองค�การบริหารส�วนตําบลวัดโบสถ� เม่ือคราว
ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๑ เม่ือวันท่ี ๖ กุมภาพันธ� ๒๕๖๑ เห็นชอบให�จ�ายขาดเงินสะสมเพ่ือ
ดําเนินโครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ�านนายวิจิตร จันทร) ขนาดกว�าง 
๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล�ทางหินคลุกขนาดกว�างเฉลี่ยข�างละ ๐.๑๕ เมตร 
ยาวเฉลี่ย ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป4นพ้ืนท่ีดําเนินการไม�น�อยกว�า ๗๖๐.๐๐ ตาราง
เมตร หมู�ท่ี ๘ ตําบลวัดโบสถ� อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
 
๒.วัตถุประสงคA 
  ๒.๑ เพ่ือแก�ไขปDญหาความเดือดร�อนของประชาชนในพ้ืนท่ี 
  ๒.๑ เพ่ือตอบสนองและสนับสนุนนโยบาบของรัฐบาล 
๓.คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
  ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย  

๓.๒. ไม�เป4นบุคคลล�มละลาย  
                     ๓.๓. ไม�อยู�ระหว�างเลิกกิจการ  
                     ๓.๔. ไม�เป4นบุคคลซ่ึงอยู�ระหว�างถูกระงับการยื่นข�อเสนอหรือทําสัญญากับหน�วยงานของรัฐไว�
ชั่วคราวเนื่องจากเป4นผู� ท่ีไม�ผ�านเกณฑ�การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู�ประกอบการตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร�ในระบบเครือข�ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
                      ๓.๕. ไม�เป4นบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานและได�แจ�งเวียนชื่อให�เป4นผู�ท้ิงงาน
ของหน�วยงานของรัฐในระบบเครือข�ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู�ท้ิงงานเป4นหุ�นส�วน
ผู�จัดการ กรรมการผู�จัดการ ผู�บริหาร ผู�มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด�วย  
                      ๓.๖. มีคุณสมบัติและไม�มีลักษณะต�องห�ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ�าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
 
 
 
 



-๒- 
 
 

                        ๓.๗. เป4นบุคคลผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ดังกล�าว  
                        ๓.๘. ไม�เป4นผู�มีผลประโยชน�ร�วมกันกับผู�ยื่นข�อเสนอราคารายอ่ืนท่ีเข�ายื่นข�อเสนอให�แก�
องค�การบริหารส�วนตําบลวัดโบสถ� ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส� หรือไม�เป4นผู�กระทําการอันเป4น
การขัดขวางการแข�งขันราคาอย�างเป4นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส�ครั้งนี้  
                         ๓.๙. ไม�เป4นผู�ได�รับเอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม�ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต�
รัฐบาลของผู�ยื่นข�อเสนอได�มีคําสั่งให�สละเอกสิทธิ์และความคุ�มกันเช�นว�านั้น  
                          ๓.๑๐. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานก�อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ�าง
ก�อสร�างในวงเงินไม�น�อยกว�า - บาท และเป4นผลงานท่ีเป4นคู�สัญญาโดยตรงกับหน�วยงานของรัฐ หรือหน�วยงาน
เอกชนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลวัดโบสถ�เชื่อถือ 
                       ผู�ยื่นข�อเสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร�วมค�า" ต�องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                        (๑) กรณีท่ีกิจการร�วมค�าได�จดทะเบียนเป4นนิติบุคคลใหม� กิจการร�วมค�า
จะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให�เสนอราคา
ในนาม "กิจการร�วมค�า" ส�วนคุณสมบัติด�านผลงานก�อสร�าง กิจการร�วมค�าดังกล�าวสามารถนําผลงานก�อสร�าง
ของผู�เข�าร�วมค�ามาใช�แสดงเป4นผลงานก�อสร�างของกิจการร�วมค�าท่ีเข�าประกวดราคาได� 
                       (๒) กรณีท่ีกิจการร�วมค�าไม�ได�จดทะเบียนเป4นนิติบุคคลใหม� นิติบุคคลแต�ละ
นิติบุคคลท่ีเข�าร�วมค�าทุกรายจะต�องมีคุณสมบัติครบถ�วนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว�ในเอกสารประกวดราคา เว�น
แต�ในกรณีท่ีกิจการร�วมค�าได�มีข�อตกลงระหว�างผู�เข�าร�วมค�าเป4นลายลักษณ�อักษรกําหนดให�ผู�เข�าร�วมค�ารายใด
รายหนึ่งเป4นผู�รับผิดชอบหลักในการเข�าเสนอราคากับหน�วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล�าวมาพร�อม
การยื่นข�อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� กิจการร�วมค�านั้นสามารถใช�
ผลงานก�อสร�างของผู�เข�าร�วมค�าหลักรายเดียวเป4นผลงานก�อสร�างของกิจการร�วมค�าท่ียื่นข�อเสนอได� 
                       ท้ังนี้ "กิจการร�วมค�าท่ีจดทะเบียนเป4นนิติบุคคลใหม�" หมายความว�า กิจการ
ร�วมค�าท่ีจดทะเบียนเป4นนิติบุคคลต�อกรมพัฒนาธุรกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�  

                 ๓.๑๑. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส�  
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
                            ๓.๑๒. ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเป4นคู�สัญญาต�องลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือ  
จัดจ�างภาครัฐด�วยอิเล็กทรอนิกส� (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
                            ๓.๑๓. ผู�ยื่นข�อเสนอต�องไม�อยู�ในฐานะเป4นผู�ไม�แสดงบัญชีรายรับรายจ�ายหรือแสดง 
บัญชีรายรับรายจ�ายไม�ถูกต�องครบถ�วนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
                            ๓.๑๔. ผู�ยื่นข�อเสนอซ่ึงได�รับคัดเลือกเป4นคู�สัญญาต�องรับและจ�ายเงินผ�านบัญชีธนาคาร 
เว�นแต�การจ�ายเงินแต�ละครั้ ง ซ่ึงมีมูลค�าไม� เกินสามหม่ืนบาทคู�สัญญาอาจจ�ายเป4นเงินสดก็ได�  ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 
 

 
 



-๓- 
 

๔.รูปแบบ และคุณลักษณะเฉพาะ 
  โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ�านนายวิจิตร จันทร) 
ขนาดกว�าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล�ทางหินคลุกขนาดกว�างเฉลี่ยข�างละ 
๐.๑๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป4นพ้ืนท่ีดําเนินการไม�น�อยกว�า 
๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร หมู�ท่ี ๘ ตําบลวัดโบสถ� อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
๕.ระยะเวลาดําเนินการ 
   ๓๐ วัน นับจากวันลงนามสัญญา 
๖.ระยะเวลาส�งมอบพัสดุ 
   งวดเดียว (ร�อยละ ๑๐๐ ของเนื้องาน) เม่ือผู�รับจ�างได�ปฏิบัติงาน และส�งมอบงาน
ครบถ�วนตามสัญญาจ�างแล�ว 
๗.วงเงินในการจัดหา 
 ๗.๑ วงเงินท่ีได�รับจัดสรร เป4นเงินจํานวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท  
 ๗.๒ ราคากลางในการก�อสร�างครั้งนี้ เป4นเงินจํานวน ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
๘. สถานท่ีติดต�อเพ่ือขอทราบข�อมูลเพ่ิมเติม และส�งข�อเสนอแนะ วิจารณA หรือแสดงความคิดเห็น  
     สามารถส�งข�อคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะ วิจารณ� เก่ียวกับร�างขอบเขตของงานนี้ได�ท่ี 
                      สถานท่ีติดต�อ องค�การบริหารส�วนตําบลวัดโบสถ� 
                      โทรศัพท� ๐-๓๘๑๖-๓๑๐๕ e-mail:watbot1@watbotchonburi.go.th 
                      สาธารณชนท่ีต�องการเสนอแนะ วิจารณ� หรือมีความเห็น ต�องเป̀ดเผยชื่อและท่ีอยู�ของผู�ให�
ข�อเสนอแนะวิจารณ� หรือมีความเห็นด�วย 
 

องคAการบริหารส�วนตําบลวัดโบสถA 
****************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปปช.๑ 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรรและราคากลางในงานจ�างก�อสร�าง 
 

๑. ชื่อโครงการ โครงการก�อสร�างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายศาลาแดง (บริเวณบ�านนายวิจิตร จันทร) 
ขนาดกว�าง ๓.๘๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ลงไหล�ทางหินคลุกขนาดกว�างเฉลี่ยข�างละ 
๐.๑๕ เมตร ยาวเฉลี่ย ๒๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป4นพ้ืนท่ีดําเนินการไม�น�อยกว�า 
๗๖๐.๐๐ ตารางเมตร หมู�ท่ี ๘ ตําบลวัดโบสถ� อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีตามแบบรูปและรายการละเอียดท่ี
องค�การบริหารส�วนตําบลวัดโบสถ�กําหนด       
   /หน�วยงานเจ�าของโครงการ กองช�าง องค�การบริหารส�วนตําบลวัดโบสถ� 
2. วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง(ราคาอ�างอิง) ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ บาท เป4นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท 
4. แหล�งท่ีมาของราคากลาง(ราคาอ�างอิง) 
   4.1 สํานักดัชนีเศรษฐกิจการค�า กระทรวงพาณิชย�   
         ............................................................................................................................................................. 
   4.2 .....................................................................-....................................................................................... 
          ........................................................................................................................................................... 
   4.3  ...................................................................-........................................................................................ 
          ............................................................................................................................................................ 
   5. รายชื่อเจ�าหน�าท่ีผู�กําหนดราคากลาง(ราคาอ�างอิง) ทุกคน 
   5.1  นายอนันต� ลิ่มสุวรรณ�           ผู�อํานวยการกองช�าง                             ประธานคณะกรรมการ 
   5.2  นายรวิน กลิ่นไพบูลย�            หวัหน�าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล      กรรมการ 
   5.3  นายพณศักด์ิ พิมพ�สิน            เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได�ปฏิบัติงาน              กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 


