ตัวอย่างที่ 3

(กรณีจัดจ้างก่อสร้าง)
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
รายการ.............................................................
1. ความเป็นมา
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
2. วัตถุประสงค์
.......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
1. มีความสามารถตามกฎหมาย
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กาหนดในราชกิจจานุเบกษา
7. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะดาเนินการจัด
จ้างครั้งนี้
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์/วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์/ในการยื่นข้อเสนอครั้งนี้
9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่ ง
ให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
10. ผู้ ยื่ น ข้อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครัฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Government
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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..............(คุณสมบัติอื่นให้ระบุเพิ่มเติมตามความเหมาะสมหรือจาเป็น) ...............เช่น
11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่จะดาเนินการจัดจ้างในครั้งนี้ วงเงินไม่นอ้ ยกว่า ........(ไม่เกิน
50%ของวงเงินจัดจ้าง)........ บาท (.........................................) เป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านัน้ และเป็นสัญญาที่ผยู้ ื่น
ข้อเสนอได้ทางานแล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ซึ่งผลงานดังกล่าวเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยมหิดลเชื่อถือ
ผลงานประเภทเดียวกัน หมายถึง .........(อธิบายถึงผลงานประเภทเดียวกันหลักๆมีอะไรบ้าง).......
12. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดเตรียมให้มีบุคคลผู้รับผิดชอบโครงการ โดยแต่ละตาแหน่งต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกัน ดังนี้
(กาหนดตามความจาเป็นของงาน)
(1) ผู้จัดการโครงการ
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า .. ปี นับตั้งแต่มีใบประกอบวิชาชีพระดับ.....
- วุฒิไม่ตากว่
่ า ปริญญา... มีใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่าระดับ....
- ต้องปฏิบัติงานประจาในโครงการ (ไม่น้อยกว่า ...ชั่วโมง/สัปดาห์)
(2) วิศวกร/สถาปนิกโครงการ จานวนอย่างน้อย .. คน
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า .. ปี
- วุฒิไม่ตากว่
่ า ปริญญา... มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม/สถาปัตยกรรมไม่น้อยกว่าระดับ....
- ต้องปฏิบัติงานประจาในโครงการเต็มเวลา
(3) วิศวกรโยธา
จานวนอย่างน้อย .. คน
- มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า ... ปี
- วุฒิไม่ตากว่
่ า ปริญญา... มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธาไม่น้อยกว่าระดับ....
- ต้องปฏิบัติงานประจาในโครงการเต็มเวลา
(4) สถาปนิก
จานวนอย่างน้อย ... คน
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า .. ปี
- วุฒิไม่ตากว่
่ า ปริญญา... มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม ไม่น้อยกว่าระดับ...
- ต้องปฏิบัติงานประจาในโครงการเต็มเวลาตลอดช่วงการก่อสร้างงานสถาปัตยกรรม ณ สถานที่
ก่อสร้าง
(5) วิศวกรไฟฟ้า
จานวนอย่างน้อย ... คน
- มีประสบการณ์ในการทางานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ไม่น้อยกว่า ... ปี
- วุฒิไม่ตากว่
่ า ปริญญา... มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้ากาลังไม่น้อยกว่า ระดับ...
- ต้องอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตลอดช่วงการก่อสร้างงานระบบไฟฟ้า ณ สถานที่ก่อสร้าง
(6) วิศวกรเครื่องกล จานวนอย่างน้อย .. คน
- มีประสบการณ์ในการควบคุมติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคาร ไม่น้อยกว่า ... ปี
- วุฒิไม่ตากว่
่ า ปริญญาตรี มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลไม่น้อยกว่า ระดับ....
- ต้องอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ตลอดช่วงการก่อสร้างงานระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ
ระบบท่อภายในอาคาร ระบบลิฟต์ ณ สถานที่ก่อสร้าง
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(7)

(8)

วิศวกรสิ่งแวดล้อม จานวนอย่างน้อย ... คน
- มีประสบการณ์ในการควบคุมติดตั้งระบบสุขาภิบาล ไม่น้อยกว่า ... ปี
- วุฒิไม่ตากว่
่ า ปริญญา... มีใบประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยระดับ...
- ต้องอยู่ปฏิบัติงานเต็มเวลา ตลอดช่วงการก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาล ณ สถานที่ก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
จานวนอย่างน้อย 1 คน
- มีประสบการณ์ทางานด้านความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ไม่นอ้ ยกว่า ... ปี
- วุฒิไม่ตากว่
่ า ปริญญา... มีใบประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
- ต้องปฏิบัติงานประจาในโครงการเต็มเวลา

ผู้ ยื่ น เสนอราคาที่ เป็ น ผู้ ช นะการเสนอราคา จะต้ อ งจั ด ส่ ง รายชื่ อ บุ ค คลผู้ รับ ผิ ด ชอบโครงการ และ
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ พร้อมหลักฐานตามที่กาหนด ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา
13. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกาหนด
สัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสั ญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้าราย
อื่นทุกราย
กรณีที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงาน
ของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ
กรณี ที่ข้อตกลงฯ กาหนดให้ ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะต้องเป็ น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา........ไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะเป็น
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้
สาหรับ ข้อตกลงฯ ที่ ไม่ ได้กาหนดให้ ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็ น ผู้เข้าร่ว มค้าหลั ก ผู้ เข้าร่วมค้าทุ กรายจะต้ องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน
กรณีวงเงินค่าก่อสร้างตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ให้กาหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมดังนี้
14. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้าง.......ไว้กับกรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการ
ราคากลางได้ประกาศกาหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะบียนผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)
(กรณีที่พิจารณาเห็นว่าลักษณะงานเป็นไปตามประเภทสาขางานก่อสร้าง ดังนี้ สาขางานก่อสร้างทาง, สะพาน, ทาง
และสะพานพิเศษ, ชลประทาน, เขื่อนป้องกันตลิ่งและชายฝั่ง ตามหนังสือคณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการ ด่วนที่สุด ที่ กค (กรท) 0433.3/ว 584 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2563)
4. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ (ประกอบการพิจารณาคุณสมบัตทิ ี่กาหนดเพิ่มเติม และที่กาหนดขอบเขตของงาน)
(1) เอกสารแสดงผลงาน ได้แก่ สาเนาหนังสือรับรองผลงาน, หรือสาเนาสัญญาจ้างและสาเนาใบตรวจรับพัสดุ, ใบแจ้ง
ปริมาณงานและราคา แบบรูป รูปถ่ายของผลงาน เป็นต้น
(กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้น จากกรมสรรพากร
แนบมาด้วย)
(2) สาเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (กรณีที่ผยู้ ื่นข้อเสนอ เป็น SMEs)
(3) สาเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand
(4) ข้อกาหนดอื่นๆ เช่น แผนการทางาน แผนผังบุคลากร เป็นต้น
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5. แบบรูปรายการและขอบเขตของงาน
ตามเอกสารแนบ
6. ระยะเวลาดาเนินการ
..............(ระบุเดือน/ปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ถึง เดือน/ปีที่คาดว่าจะทาสัญญา).................
7. ระยะเวลากาหนดแล้วเสร็จ
กาหนดแล้วเสร็จภายใน .............. วัน นับถัดจากลงนามในสัญญาหรือวันที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้เริ่ม
ปฏิบัติงาน
8. วงเงินในการจัดจ้าง
ภายในวงเงินงบประมาณ .............................บาท(.......................................................................) โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณปี ...................
ราคากลางงานก่อสร้าง ...............................บาท(.......................................................................)
9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
9.1 (กรณีจ่ายเงินงวดเดียว)
มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมา
รวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงิน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
9.2 (กรณีแบ่งการจ่ายเงินหลายงวด)
มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมา
รวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงิน แบ่งเป็น .....งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ .... ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ....................................................
- ....................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน....วันนับถัดจากลงนามในสัญญาหรือวันที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ .... ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ....................................................
- ....................................................
ให้แล้วเสร็จภายใน....วันนับถัดจากลงนามในสัญญาหรือวันที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือแจ้งให้เริ่มปฏิบัติงาน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ .... ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้
- ....................................................
- ....................................................
และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
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10. อัตราค่าปรับ
10.1 กรณีที่ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยมหิดล จะ
กาหนดค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจานวนร้อยละ 10.00 ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น
10.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหนือจากข้อ 10.1 จะกาหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจานวนเงินตายตัว
ในอัตราร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้าง
11. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ..... ปี นับถัดจาก
วันที่มหาวิทยาลัยได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน .... วัน นับถัดจากวันที่ได้รบั แจ้ง
ความชารุดบกพร่อง
12. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
[ ] ใช้เกณฑ์ราคา ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาต่าสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยมีเงื่อนไขดังนี้
(1) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกิน
ร้อยละ 10 มหาวิทยาลัย จะจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลาดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ 10 ที่จะเรียกมาทาสัญญาไม่เกิน 3 ราย
อนึ่ ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาจ้าง มหาวิท ยาลัย จะพิ จารณาจากเอกส ารสาเนาใบขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เท่านั้น
(2) หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่า
ราคาต่าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 3 มหาวิทยาลัย จะจัดจ้าง
จากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว
[ ] ใช้เกณฑ์คุณภาพ ในการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง โดยกาหนดเกณฑ์
การให้น้าหนักคะแนน ดังนี้
*ข้อเสนอทางด้านเทคนิค
.......... % (ต้องกาหนดและน้าหนักการให้คะแนนต้องมากที่สุด)
ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
.......... %
มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
.......... %
บริการหลังการขาย
.......... %
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
.......... %
* ราคา
.......... %
ทั้งนี้ วิธีการให้คะแนนเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการให้คะแนนด้านคุณภาพที่แนบท้ายนี้
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13. การใช้พัสดุที่ส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ (กรณี ที่ไม่ได้ขอใช้พัสดุที่ผลิตในต่างประเทศหรือนาเข้าพัสดุจาก
ต่างประเทศ)
13.1 กำหนดให้ผู้รับจ้ำง ต้องจัดทำแผนกำรใช้พัสดุที่จะใช้ในงำนก่อสร้ำง ตามแบบฟอร์มที่กาหนด ดังนี้
(1) จัดทำแผนกำรใช้พัสดุไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
(2) จัดทาแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา ภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่ได้ลงนามสัญญา
13.2 กาหนดให้ผู้รับจ้ำง ต้องใช้พัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง ดังนี้
(1) วัสดุหรือครุภัณฑ์ ต้องใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ใน
งานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา
(2) เหล็ก ต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมด
ตามสัญญา
14. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
ส่วนงาน................................................. หน่วยงาน...................................
ชื่อ-นามสกุล.......................................... เบอร์โทร......................................
อีเมล์ ....................................................
เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th, www.eprocurement.mahidol.ac.th/

(ลงชื่อ).........................................................ประธานกรรมการ
(............................................)
ตาแหน่ง ..........................................

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(.........................................)
ตาแหน่ง ...........................................

ลงชื่อ.........................................................กรรมการ
(.........................................)
ตาแหน่ง ...........................................

หมายเหตุ เอกสารฉบับนี้เป็นเพียงตัวอย่าง เพื่อให้การทางานสะดวกขึ้น ทั้งนี้ผู้ใช้งานอาจปรับได้ตามความเหมาะสม แต่ให้
คงไว้ซึ่งข้อความตามระเบียบและแนวปฏิบัติ

