
รางขอบเขตงาน ( Terms  of  Reference : TOR ) 
โครงการงานเสริมคันดินปองกันน้ําทวม ตําบลยานมัทร ีอําเภอพยุหะคีร ีจังหวัดนครสวรรค 

จํานวน 1 งาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

1. ความเปนมา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดรับอนุมัติเงินจัดสรรเพื่อดําเนินการงานงานเสริมคันดินปองกันน้ําทวม 

ตําบลยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค จํานวน 1 งาน 
 

2.   วัตถุประสงค 
  เพื่องานเสริมคันดินปองกันน้ําทวม ตําบลยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค 
 

3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานทีป่ระกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน 

ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปน 

ผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง 
เปนธรรมในการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส ครั้งนี ้  

3.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
 3.5  ผูมีสิทธิเขารวมประมูลดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ตองเปนผูที่มีชื่อในทะเบียนผูขอซ้ือเอกสาร 
การจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยฯ  เทานั้น 

3.6 ผูเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือ 
แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

3.7 ผูเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย 
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส                    
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

3.8 คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง  
ซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

3.9 ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสราง และเปนสัญญาเดียวกัน ในวงเงินไมนอยกวา 1,000,000  
บาท (หนึ่งลานบาทถวน) เปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 

3.10 ผูที่ยื่นความจํานงขอซื้อเอกสารการประมูล ตองเปนผูมีอํานาจในการทํานิติกรรมในนามของบริษัท/ 
หางหุนสวน หรือบริษัท รวมคาซึ่งเปนนิติบุคคล แตในกรณีที่ไมสามารถติดตอซื้อเอกสารการประมูลดวยตนเองได   
ก็สามารถมอบอํานาจใหกรรมการอื่นหรือหุนสวน หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดเปนผูดําเนินการแทนได ทั้งนี้โดยผูมา
ติดตอขอรับเอกสารการประมูลแทนบริษัท/หางดังกลาว จะตองมีหนังสือมอบอํานาจที่ลงนามโดยกรรมการ หรือ    
ผูเปนหุนสวนผูมีอํานาจกระทําการในนามของนิติบุคคลนั้น พรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท/หาง (ถามี)  
มามอบตอมหาวิทยาลัยเพื่อเปนหลักฐานดวย 
 



-2- 
 

3.11 ผูประสงคเสนอราคาตองแสดงเอกสารหลักฐานคุณสมบัติของบุคลากรหลักที่จะมาปฏิบัติงานดังนี้  
(บุคลากรที่เปนพนักงานประจํากับผูประสงคเสนอราคาที่ยื่นเสนอราคาหากซ้ํากับผูประสงคเสนอราคารายอื่นถือ
เปนเหตุไมผานเกณฑการพิจารณาดานบุคลากร) 

1) วิศวกรหัวหนาโครงการระดับไมต่ํากวาสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธาประสบการณ  
ไมนอยกวา 10 ป จํานวน 1 คน 

2) วิศวกรควบคุมงาน ระดับไมต่ํากวาภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ประสบการณไมนอยกวา      
3 ป จํานวน 2 คน 

3) สถาปนิกควบคุมงาน ระดับไมต่ํากวาภาคีสถาปนิก สาขาสถาปตยกรรมศาสตร มีประสบการณ 
ไมนอยกวา 3 ป จํานวน 1 คน 

 
4.  แบบรูปรายการและรายละเอียด 
 รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 
 
5.  ระยะเวลาดําเนินการและสงมอบงาน 

ดําเนินการเสริมคันดินปองกันน้ําทวม ตําบลยานมัทรี อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรคของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือวันที่มหาวิทยาลัยแจงใหเริ่ม
ดําเนินงาน 
 
6. วงเงินในการจัดหา 

กําหนดราคากลาง เปนเงินจํานวน  2,000,000  บาท  (สองบานบาทถวน) ซึ่งเปนราคาที่รวมคาวัสดุ
คาแรงงาน คาอํานวยการ คากําไร และคาภาษีมูลคาเพิ่ม7% รวมถึงคาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นไวดวยแลว 
 
7.  งานจางเหมากอสรางตามประกาศประกวดราคาฉบับนี้ ใชสัญญาแบบปรับราคาได โดยคํานวณตามสูตร

ของทางราชการ 

 

8.  หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ 
กลุมงานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

 
9.   สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็นเปนลายลักษณ
อักษรหรือทางเว็บไซดโดยเปดเผยตัวไดที่ 

1. ทางไปรษณีย 
สงถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  398 หมูที่ 9  ถนนสวรรควิถี  ต.นครสวรรคตก อ.เมือง จ.นครสวรรค 60000 

2. โทรศัพท 0-5621-9100 – 29 ตอ 1115 
3. โทรสาร 0-5688-2523 
4. ทางเว็บไซด http://www.nsru.ac.th 
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