
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการ : เจาะน้าํบาดาลอาคารบูรณาการของกระทรวงยุตธิรรมจังหวัดพะเยา 

ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
อําเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

---------------------------------------------------- 
 

1. หลกัการและเหตผุล 
  อาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหลายหน่วยงาน
ในกระบวนการยุติธรรมสังกัดกระทรวงยุติธรรม ทําให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการภายในอาคาร
จํานวนมาก อาจก่อให้เกิดปัญหานํ้าประปาไม่เพียงพอกับการใช้งาน ดังน้ันเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความ
จําเป็นต้องเพ่ิมปริมาณนํ้าสําหรับใช้ภายในอาคาร โดยการเจาะน้ําบาดาลพร้อมปรับปรุงคุณภาพเพื่อเสริมระบบ
นํ้าประปาในอาคารให้พร้อมใช้งาน 
 

2. วัตถุประสงค ์

  2.1  เจาะนํ้าบาดาลเพ่ือเพ่ิมปริมาณนํ้าเสริมประสิทธิภาพระบบประปาอาคารบูรณาการของ
กระทรวงยุติธรรม ให้เพียงพอกับการใช้งาน รองรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและประชาชนที่มาติดต่อราชการ 
  2.2  เพ่ือปรับปรุงระบบประปาอาคารฯ เดิม ให้รองรับการใช้นํ้า ๒ แหล่ง คือ นํ้าประปา
และน้ําบาดาล 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา  

3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ช่ัวคราว เน่ืองจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ว่าด้วยการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็น                  
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าย่ืนข้อเสนอให้แก่ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ย่ืนข้อเสนอ ได้มีคําสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3.10 ผู้ย่ืนข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,500,000 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ที่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เช่ือถือ 
 

 

ผู้ย่ืนข้อเสนอ...  
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ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม 
“กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนําผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกําหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหน่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการย่ืนข้อเสนอ
ประกวดราคา ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้าน้ันสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ย่ืนเสนอราคาได้ 

ทั้งน้ี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้า            
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

3.11 ผู้ ย่ืนข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1 ผู้ ย่ืนข้อเสนอสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการน้ีได้จากแบบรูป           
และรายละเอียดประกอบแบบ งานจ้างก่อสร้าง ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ที่สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม จะประกาศเชิญชวน 
 4.2 งานก่อสร้าง ใช้แบบรูปและรายการที่กําหนดโดยกองออกแบบและก่อสร้าง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรม ประกอบด้วย แบบรูปและรายการประกอบแบบ ดังน้ี 
 1. แบบงานโครงการเจาะนํ้าบาดาลอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา 
เลขที่แบบ 62-13-013     
 2. แบบมาตราฐานโรงเก็บถังกรองน้ํา เลขที่แบบ 61-13-057      
  4.3  ขอบเขตของงาน 
  โครงการเจาะนํ้าบาดาลอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ประกอบด้วย
ขอบเขตงาน คือ การเจาะน้ําบาดาลพร้อมปรับปรุงคุณภาพนํ้า และเช่ือมต่อเข้ากับระบบน้ําประปาของอาคาร
บูรณาการของกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ประกอบด้วยงานที่ต้องดําเนินการ ดังน้ี 

4.3.1 งานวิศวกรรมโครงสร้าง จํานวน 1 งาน 
4.3.2 งานสถาปัตยกรรม จํานวน 1 งาน        
4.3.3 งานระบบสุขาภิบาล จํานวน 1 งาน 
4.3.4 งานระบบไฟฟ้า จํานวน 1 งาน 

5. กําหนดการดําเนินการ 
 ดําเนินการด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) 
 

6. ระยะเวลาดําเนินการ 
 กําหนดงานแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  
 

        7. ระยะเวลาส่งมอบงาน...  
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7. ระยะเวลาส่งมอบงานภายใน 180 วัน (3 งวด) ดังนี้ 
งวดที่ 1. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 20.00 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
 อาคารบูรณาการ  
-   งานวิศวกรรมโครงสร้างทั้งหมด แล้วเสร็จ 
-   งานสถาปัตยกรรมทั้งหมด แล้วเสร็จ 
-  งานระบบสุขาภิบาล (งานติดต้ังถังเก็บนํ้าทั้งหมด และ งานเจาะบ่อบาดาลและงานประกอบอ่ืนๆ

ทั้งหมด) แล้วเสร็จ ) แล้วเสร็จ 
      กําหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
งวดที่ 2. จ่ายเป็นเงินร้อยละ 50.00 ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ดังน้ี 
 อาคารบูรณาการ  
-   งานระบบสุขาภิบาล (งานติดต้ังเคร่ืองสูบนํ้าทั้งหมด) แล้วเสร็จ 
-   งานระบบสุขาภิบาล (งานติดต้ังระบบถังกรองน้ําทั้งหมด) แล้วเสร็จ 
-   งานระบบสุขาภิบาล (งานติดต้ังท่อและอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด) แล้วเสร็จ 

                กําหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 120 วัน 
งวดที่ 3. (งวดสดุท้าย) จ่ายเป็นเงินร้อยละ 30.00  ของค่าจ้างก่อสร้างตามสัญญาเมือ่ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
แล้วเสร็จ ดังน้ี 
 อาคารบูรณาการ  
-  งานระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จ 
-  งานทดสอบระบบและดําเนินการเก็บความเรียบร้อยของงานทั้งหมด  แล้วเสร็จ    

                  กําหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน 180 วัน 
  8. วงเงินงบประมาณในการจ้าง (ราคากลาง) 

     จํานวนเงิน 3,035,000.00 บาท (สามล้านสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 
 สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ราคา และ         
จะพิจารณาจากราคารวม      

10. ติดต่อสอบถามรูปแบบรายการงานก่อสร้างได้ที่ 
ช่ือผู้ติดต่อ  ผู้อํานวยการกองออกแบบและก่อสร้าง 
โทรศัพท์    0 2141 5263 
ที่อยู่        สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  เลขท่ี 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ (อาคาร เอ) ช้ัน 7 ศูนย์ราชการ    
ที่อยู่        เฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210   
  
หมายเหตุ    ท่านสามารถเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับร่างขอบเขตของงานน้ีเป็นลายลักษณ์   
อักษรด้วยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ ฝ่ายพัสดุ ฯ กองคลัง สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม  
เลขที่ 120 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ  (อาคาร เอ) ช้ัน 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถ.แจ้งวัฒนะ                  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร  10210  หรือส่งทาง E- mail Address : fd@moj.go.th    
โดยระบุช่ือที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 

------------------------------------------------------ 


