
 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการงานพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้้า  งานพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก กรมพัฒนาที่ดิน 

สระเก็บน้้า ความจุ 49,000 ลบ.ม. 
บ้านแม่กาห้วยเคียน  ม.16 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 

 
1.  ความเป็นมา 

   การท าการเกษตรในประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องอาศัยพึ่งพาธรรมชาติและมีความเสี่ยงต่อการ
แปรปรวนของดินฟ้าอากาศ เช่น ประสบภาวะฝนแล้ง น้ าท่วม  อันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมหรือ
ป้องกันได้  ดังนั้น จะเห็นได้ว่าปัจจุบันได้มีการจัดท าโครงการต่างๆ ขึ้นมาเป็นจ านวนมาก  เพ่ือแก้ไขปัญหา
และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร  แต่ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นยังคงปรากฏอยู่ตลอดเวลาทุกปี  การพัฒนา
แหล่งน้ าขนาดเล็กโดยการก่อสร้างแหล่งน้ าในรูปแบบต่างๆ ทั้งในพ้ืนที่สาธารณะ  ซึ่งชุมชนในพ้ืนที่สามารถ
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  เช่น ฝาย อ่างเก็บน้ า บ่อน้ า สระน้ า และระบบส่งน้ าในไร่นา  และปรับปรุงแหล่งน้ า
ธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งผลิตของชุมชน เป็นต้น  และในพ้ืนที่ส่วนบุคคล  ตลอดจนการก่อสร้างแหล่งน้ าในไร่นาใน
พ้ืนที่การเกษตรของเกษตรกร จะช่วยแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีน้ า    เพ่ือ
ประกอบอาชีพท าการเกษตรได้ในพื้นที่ซ่ึงมีโครงการชลประทานขนาดใหญ่  หรือขนาดกลาง  หรือ   ในพ้ืนที่
ที่มีฝนตกน้อยกว่าปกติ  ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการอนุรักษ์น้ า     รักษาความชุ่ม
ชื้นในดิน  เก็บกักน้ าโดยการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้มีแหล่งน้ าให้เกษตรกรได้มีน้ าใช้อย่างทั่วถึงมาก
ขึ้น  เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้ใช้มีการบริหารจัดการการใช้น้ าโดยกลุ่มเกษตรกร
ผู้ใช้น้ า  หรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  เพ่ือบ ารุงรักษาให้ใช้ประโยชน์ได้ยาวนาน    ให้การใช้แหล่งน้ า
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชน์สูงสุด  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรคุ้มค่าในการลงทุน
มากที่สุด 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าในพ้ืนที่สาธารณะให้สามารถกักเก็บน้ า  และน าไปใช้ประโยชน์  รักษาความ
ชุ่มชื้นในดิน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ที่ดินและน้ า  แก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร 
 

3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
   3.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
   3.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่ งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงาน       
ตามระเบียบของทางราชการ 
 

3.3  ผู้ประสงค์…/ 
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   3.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคา
รายอ่ืน ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   3.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า.......1,828,500.-......บาท (หนึ่งล้านแปดแสน
สองหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมเชื่อถือ (ให้แนบ
หนังสือรับรองผลงาน) กรณีคู่สัญญาเป็นงานเอกชนให้แนบสัญญาจ้ างและใบรับรองการช าระภาษีเพ่ือ
ประกอบการพิจารณา) 
   3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
   3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
   3.8  คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

4.  แบบรูปรายการละเอียด 
   ผู้ว่าจ้างมีความประสงค์ให้ผู้รับจ้างท าการ..ก่อสร้างสระเก็บน้ า ความจุ 49,000 ลบ.ม. 
บ้านแม่กาห้วยเคียน หมู่ที่ 16 ต าบลแม่กา  อ าเภอเมือง  จังหวัดพะเยา    ตามแบบเลขท่ี  11259 น.  
รหัสโครงการ พย.0859 
   ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ตามแบบและขนาดที่ทาง
รายการก าหนดติดตั้ง   ณ  บริเวณสถานที่ก่อสร้างตามต าแหน่งที่คณะกรรมการตรวจการจ้าง   ก าหนดให้จ านวน 
1  แห่ง  โดยมีรายละเอียดในแผ่นป้าย ดังนี้ 
   (1)  ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมตรา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ 
   (2)  ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง 
   (3)  ปริมางานก่อสร้าง 
 

(4)  ชื่อ ที่อยู่…/ 
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   (4)  ชื่อ ที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
   (5)  ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการ 
   (6)  วงเงินค่าจ้าง 
   (7)  ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงานพร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
   (8)  ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 
   (9)  ข้อความบนแผ่นป้ายว่า “ก าลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน” 
   (10) ให้ส่งรายงานการทดสอบ งานบดอัดดิน ลูกรัง งานเหล็ก งานคอนกรีต งานท่อ PE 
และต้องมีหนังสือรับรองจากผู้ผลิต โดยให้ส่งผลการทดสอบก่อนหรือมาพร้อมกับการส่งงาน 
   ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้างโดยให้คิดรวมอยู่ในค่าด าเนินการของสัญญานี้ 
    บรรดาสิ่งของและหรือทรัพย์สินที่เกิดขึ้นหรือได้มาจากการท างานตามสัญญานี้ อาทิเช่น 
ดิน ก้อนหิน  ต้นไม้   ฯลฯ  เป็นทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างจะต้องน าไปไว้ตามสถานที่ที่
คณะกรรมการตรวจการจ้างก าหนดให้ ค่าใช้จ่ายในการนี้เป็นของผู้รับจ้าง โดยให้คิดรวมในค่าจ้างของสัญญา 
 

  5.  ระยะเวลาด้าเนินการ 
   ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

  6.  ระยะเวลาส่งมอบงาน 
   ภายใน....90.......วัน (...เก้าสิบวัน...)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 ในวันท าสัญญาจ้าง  ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งแผนการปฏิบัติงานให้ผู้ว่าจ้าง ดังนี้ 
   (1)  แผนการปฏิบัติงานอย่างละเอียด 
   (2)  แผนบุคลากรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
   (3)  แผนจ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

  7.  วงเงินในการจัดหาและการเบิกจ่าย 
   วงเงินในการจัดหาครั้งนี้จากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2560 
 ราคากลางงานก่อสร้าง  3,657,000.-  บาท (   สามล้านหกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน  ) 
 การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งออกเป็น   4  งวด  ดังนี ้
 งวดที่ 1  เบิกจ่ายในอัตราร้อยละ.......20.........ของวงเงินตามสัญญา เป็นเงิน   731,400.- บาท 
(เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  แล้วเสร็จภายใน........90........วัน  เมื่อผู้รับจา้งได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (พร้อมขนย้าย) ได้ปริมาณ  จ านวน    16,458      ลูกบาศก์เมตร 

2. งานถางป่าและล้มต้นไม้ จ านวน      18,225     ตารางเมตร 

งวดที่ 2.../ 
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  งวดที่ 2  เบิกจ่ายในอัตราร้อยละ.......30.........ของวงเงินตามสัญญา เป็นเงิน   1,097,100.- บาท 
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  แล้วเสร็จภายใน.....90........วัน  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (พร้อมขนย้าย) ได้ปริมาณ  จ านวน    19,265      ลูกบาศก์เมตร 

2. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% จ านวน      1,000     ลูกบาศก์เมตร 

3. งานอาคารท่อน้ าเข้า Ø 0.60 X 1.00 ม. 1 แถว จ านวน     3     แห่ง 
 
  งวดที่ 3  เบิกจ่ายในอัตราร้อยละ.......30.........ของวงเงินตามสัญญา เป็นเงิน   1,097,100.- บาท 
(หนึ่งล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  แล้วเสร็จภายใน.....90........วัน  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 

1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (พร้อมขนย้าย) ได้ปริมาณ  จ านวน    6,195      ลูกบาศก์เมตร 

2. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% จ านวน      398     ลูกบาศก์เมตร 

3. งานลูกรังบดอัดแน่น จ านวน      419     ลูกบาศก์เมตร 

4. งานทางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 357 เมตรจ านวน     0.5     แห่ง 

5. งานอาคารท่อน้ าออก Ø 1.00 X 1.00 ม. 2 แถว จ านวน     1     แห่ง 

6. งานอาคารท่อน้ าเข้า Ø 0.60 X 1.00 ม. 1 แถว จ านวน     2     แห่ง 
 
 งวดสุดท้าย  เบิกจ่ายในอัตราร้อยละ.......20.........ของวงเงินตามสัญญา เป็นเงิน  731,400.- บาท 
(เจ็ดแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ทั้งหมดแล้วเสร็จตามรูปแบบและ
สัญญาจ้าง ดังนี้ 

1. งานดินขุดด้วยเครื่องจักร (พร้อมขนย้าย) ได้ปริมาณ  จ านวน      5,420     ลูกบาศก์เมตร 

2. งานดินถมบดอัดแน่นด้วยเครื่องจักร 85% จ านวน      400     ลูกบาศก์เมตร 

3. งานลูกรังบดอัดแน่น จ านวน      79     ลูกบาศก์เมตร 

4. งานทางระบายน้ า ค.ส.ล. ยาว 357 เมตรจ านวน     0.5     แห่ง 

5. งานก่อสร้างป้ายโครงการฯ ทั้งหมดแล้วเสร็จ รวมทั้งท าบริเวณก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
ตามท่ีก าหนดไว้     ในสัญญาข้อ...................... 

โดยการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ว่าจ้างได้ท าการตรวจรับและลง
ลายมือชื่อในหนังสือตรวจรับแล้ว 
 
 

8.การบอกเลิก.../ 
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8. การบอกเลิกสัญญาและการปรับ 
 8.1. การบอกเลิกสัญญา 
       1. หลังจากการท าสัญญาแล้ว  ผู้รับจ้างยังไม่ยกเครื่องจักรเข้า  ภายใน 7 วัน ให้เตือน
ครั้งที่ 1 
       2. หลังจากเตือนครั้งที่ 1 แล้ว 7 วัน  เตือนครั้งที่ 2  
       3. หลังจากเตือนครั้งที่ 2 แล้ว 7 วัน ผู้รับจ้างขอใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญา 
 8.2 ค่าปรับ  หากผู้รับจ้างด าเนินการก่อสร้างต่อเนื่อง  แต่ไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน วันที่เกินจะต้องถูกปรับในอัตราร้อยละ 0.1 % ของค่าจ้างทั้งหมด 

 
 

  9. สถานที่ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น 
   9.1.  ทางไปรษณีย์ 
          ส่งถึง ประธานคณะกรรมการประกวดราคา 
    สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 
    286  หมู่ที่ 12  ต าบลท่าวังทอง  อ าเภอเมืองพะเยา 
    จังหวัดพะเยา  56000 
   9.2.  โทรศัพท์   0-5441-1091, 0-5441-0567   (กรณีขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม) 
   9.3.  โทรสาร 0-5441-1091 

  9.4.  E-mail pyo01@ldd.go.th, pyo.ldd@gmail.com 
 
  

    


