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ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
จ้างจัดท้าระบบรดน ้าต้นไม้ เคหะชุมชนหลักสี่ 

     
1. หลักการและเหตุผล 
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม         
โดยอาศัยหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของ  ISO 26000 ( ISO 26000 - Social 
Responsibility) มิติการมีส่วนร่วมกับสังคมรอบข้าง ซึ่ งชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการฯ เป็นกลุ่มหนึ่ ง                
ที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อน ธพส. สู่การเป็นองค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่าง “สมดุล มั่นคง และยั่งยืน” 
ในระยะยาว ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. เองโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม 
และสิ่งแวดล้อม อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม ธพส. จึงมีความตั้งใจที่จะ
เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาดูแลชุมชนให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยแนวทางในการก าหนดกลยุทธ์ ด้านแสดง
ความรับผิดชอบต่อสังคม 3E ได้แก่ Engagement (การสร้างการมีส่วนร่วม) Education (การเสริมสร้างศึกษา) 
และ Environment (การสร้างจิตส านึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม) ประกอบกับหลักการพื้นฐาน (Principles) ของ
ความรับผิดชอบต่อสังคม ในการมีส่วนร่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and 
Development)  

 ธพส. จึงเห็นควรให้มีการจัดท าระบบรดน้ าต้นไม้  ให้กับเคหะชุมชนหลักสี่  เ พ่ือส่งเสริม            
และเสริมสร้างให้ชุมชนมีจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม บริเวณพ้ืนที่ส่วนหย่อม และพ้ืนที่ส่วนกลางของ
ชุมชนเคหะหลักสี่ ให้ร่มรื่น มั่นคง และยั่งยืน ต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปรับปรุงพื้นที่สวนหย่อมให้กลับมาสวยงาม และสร้างความร่มรื ่นในพื้นที่ส่วนกลางของ
ชุมชนอันเป็นสถานที่ส าคัญส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน 
 2.2 เพื่อปลูกจิตส านึกให้เยาวชนและผู้อยู่อาศัยในชุมชนรักษาสิ่งแวดล้อม และมีส่วนร่วมในการดูแล
รักษาพ้ืนที่ของส่วนรวม 
 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ตามการประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบการตามระเบียบ                     
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริการพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพ 

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือกระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

4.  ขอบเขตงาน 

 4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแผนการด าเนินงานให้ ธพส. พิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วันนับถัดจากลงนาม
ในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
 4.2 ผู้รับจ้างต้องแสดงรายละเอียดของคุณสมบัติ  วัสดุ อุปกรณ์ที่จะใช้ในการปรับปรุงให้ ธพส. 
พิจารณาก่อนที่จะด าเนินการ 
 4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดท าและติดตั้งป้ายไวนิล พร้อมข้อความตามที่ ธพส. ก าหนด ขนาด 100 x 300 
เซนติเมตร จ านวน 2 ป้าย ก่อนที่จะด าเนินการจัดท าระบบรดน้ าต้นไม้ (ธพส. จะส่งไฟล์ข้อความให้ภายหลัง      
ที่ได้เป็นผู้รับจ้างแล้ว) 
 4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดท าและติดตั้งป้ายสแตนเลสกัดกรด พร้อมข้อความตามที่  ธพส. ก าหนด           
ขนาด 60 x 100 เซนติเมตร ภายหลังจากที่ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ (ธพส. จะส่งไฟล์ข้อความให้ภายหลังที่ได้
เป็นผู้รับจ้างแล้ว) 
 4.5 ผู้รับจ้างต้องท าความสะอาด ในระหว่างที่ด าเนินการรื้อถอน ขนย้าย หรือด าเนินการปรับปรุง     
แล้วเสร็จ 
 4.6 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการหลังจากได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานที่รับผิดชอบที่สามารถให้สูบน้ า
บริเวณคลองบางตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
         4.7 ผู้รับจ้างต้องจัดสร้างห้องเครื่องเก็บปั้ม และอุปกรณ์ประกอบขนาดไม่น้อยกว่า 3X3X2.5 เมตร 
              - ปรับพ้ืนที่ ขุดลอก ถม และบดอัดดิน ทราย ไม่น้อยกว่า 1.2 ลบม. ตรวจสอบความหนาแน่น 
ตั้งแบบ และเทคอนกรีต/ ตั้งลูกปืน เหล็กเสริม แต่งผิวหน้า และท าการบ่มคอนกรีต ท าการตั้งฐานวางเครื่อง 
              - ปรับระดับ ตั้งเสาเหล็กกล่อง 3X3 นิ้ว ขึ้นโครงสร้างอาคารด้วย เหล็กกล่อง  
              - ก่อก าแพงผนังอิฐบล็อคตัน ช่องลม ทั้ง 4 ด้าน 
              - ติดตั้งหลังคาด้วยวัสดุเมทัลชีท หนาไม่น้อยกว่า 2.6 MM/ประตู เหล็กกล่อง 
         4.8 ติดตั้งตู้โหลดเซ็นเตอร์เมน พร้อมอุปกรณ์ในตู้ จ านวน 1 ตู้ ขนาดไม่น้อยกว่า ขนาด 25x35x15 ซม. 
              - ไฟ 3 เฟส  4สาย 240/415  , มีช่องใส่เมน , กระแสใช้งานไม่น้อยกว่า 75 แอมป์ 

-  ติดตั้งไฟฟ้าให้ใช้งานได ้
-  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้อง LED Tube T8 18 วัตต์ ไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
- ติดตั้งสายไฟระบบด้วยสายชนิดทองแดง (THW, NYY) ขนาดไม่ต่ ากว่า 2.5 Sq.mm.    

         4.9 จัดท่อท าไฟ พร้อมงานร้อยสาย คละขนาด (PVC, IMT ,Flex  etc.)ให้เหมาะสมและเพียงพอ    
ต่อการใช้งานของระบบ 
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         4.10 งานติดตังระบบสปริงเกอร์ และ ปั้มน้ า งานขุดท่อเพ่ือวางระบบใต้ดิน, ติดตั้งท่อ ประกอบด้วย 
                - HDPE PN 10 ขนาด 63,50,25 mm พร้อม fitting ไม่น้อยกว่า 835 เมตร 
                - Galvanize pipe ขนาดไม่ต่ ากว่า 4" ไม่น้อยกว่า 40 เมตร 
         4.11 ติดตั้งปั้มน้ า ชนิดดูดด้วยตัวเอง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.0 hp ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 1100 วัตต์     
220 v แรงดันสูงสูดที่ 48 เมตร การท างาน 80 ลิตรต่อนาทีพร้อมระบบควบคุม และอุปกรณ์ต่าง ๆ  
ประกอบด้วย 
                - union ball valve ขนาด 2" 1" 1/2" จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ชุด 
                - Foot ball valve ABS 
                - Float valve ABS  
                - Check valve  
                - เกจวัดแรงดันสแตนเลส 0-10 บาร์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด 
                - ท่อเฟล็กซ์สแตนเลสหัวยูเนียน ขนาดไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว 
                 - Impact Sprinkler ปริมาณน้ า 2-9 LPM รัศมี 2-12 เมตร พร้อมฐานโลหะ ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว 
                - water supply reinforced hose 3-layer 15 bar ขนาด 3/4. ความยาว 20 และ 30 เมตร 
ไม่น้อยกว่า 12 ชุด 
                - ข้อต่อสวมเร็ว  
                - หัวกระจายน้ า (Manual irrigation head 25 เมตร ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว) ไม่น้อยกว่า 20 ชุด 
                - อุปกรณ์ส ารองพร้อมกล่องเก็บจ านวน 1 ชุด 
                - ถังแรงดันไดอะแฟรม ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร 
              - ติดตั้งแทงค์ PE ขนาดไม่น้อยกว่า 2000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ตะแกรงกรองแบบหยาบ ,       
แบบละเอียด และติดตั้งอุปกรณ์ส าหรับดูแลบันไดส าหรับการซ่อมแซม 

 

         4.12 งานขุดเจาะ พื้น และคืนสภาพพ้ืน 
                - ขุดเจาะพ้ืนเดิม ไม่น้อยกว่า 71 เมตร พร้อมคืนสภาพ 
                - ขุดพ้ืนดินเพื่อท าการวางท่อ พร้อมคืนสภาพ / ฝังกลบ ไม่น้อยกว่า 835 เมตร 
         4.13 จัดท าฟุตบาทใหม่ ความหนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร ปริมาณไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร  

 
5) คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง         
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ  
 5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                    (ก) หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (มี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
         (ข) บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
      (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
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ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
ส าเนาถูกต้อง 
                (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (4) ระบุเอกสารอื่นตามที่เห็นสมควรก าหนด เช่น 
                     - ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                     - ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  
                     - เอกสารแสดงการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) 
 - เอกสารขอบเขตงานจ้างฯ ฉบับนี้ โดยผู้มีอ านาจลงนามรับรองทุกหน้า 
                (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
 5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) แค็ตตาล็อกหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
      (2) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบอ านาจ       
ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้ หากผู้รับ
มอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้นหนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากร
แสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ในการจ้างครั้งนี้ จะพิจารณาให้ใช้เกณฑ์ราคา (ผู้ชนะการเสนอราคา คือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาต่ าสุด) 

7. วงเงินทีจ่ะใช้ในการจัดซื อจัดจ้าง 
 เงินงบประมาณ ปี 2564 
 จ านวนเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
 ซ่ึงรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนๆ (ถ้าม)ี ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

8. ระยะเวลาการด้าเนินการ 
 8.1 ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มด าเนินการในวันที่ 1 กันยายน 2564 
 8.2 ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 

9. การส่งมอบงาน 
 ผู้รับจ้างต้องส่งมอบภายในเวลาแล้วเสร็จตามข้อ 8 โดยต้องด าเนินการ ดังนี้ 
 9.1 จัดท าและจัดส่งแผนการด าเนินงานให้คณะกรรมการตรวจรับ พิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วันนับ
ถัดจากลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
          9.2 ผู้รับจ้างต้องจัดท าและจัดส่งผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการตรวจรับ ภายใน 10 วันนับถัดจาก
การด าเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเอกสารให้คณะกรรมการตรวจรับจ านวน 1 ชุด ประกอบด้วยเอกสารในการ    
ส่งมอบงาน ดังนี้ 
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นางสาวกรวรรน ด่านศิริกุล 
นายมนตรี ศรีวงศ์ 

นายสราวุธ วีระนานนท์ 
 

1. แผนการด าเนินงาน 
2. เอกสารน าเสนอรายงานผลการด าเนินงาน 
3. หนังสือรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

10. การช้าระเงิน 
 ธพส. จะช าระเงินเต็มจ านวนของมูลค่าสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากการด าเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเงื่อนไขอ่ืนๆ ตามขอบเขตงาน หลังจาก   
ทีค่ณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

11. การท้าสัญญา 
ผู้ชนะจะต้องท าสัญญาจ้างกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่

ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่คัดเลือกได้ ให้ บริษัท    
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
  11.1 เงินสด 
 11.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั่นไม่เกิน 3 วันท าการ 
 11.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 11.4 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ าประกัน 
 11.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจาก     
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

12. เงื่อนไขอ่ืนๆ 
 - ค่าปรับ 
         เมื่อครบก าหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและและเงื่อนไขการจ่ายเงิน ในข้อ 9 หากผู้รับจ้าง            
ไม่สามารถจัดส่งได้ตามก าหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้ ธพส. ปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
0.10 ของราคางานจ้าง แต่ไม่ต่ ากว่าวันละ 100.00 บาท 
 - การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู้ชนะการคัดเลือก ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังสือหรือท าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความ
ช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่บริษัท ธนารักษ์ -
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน     
15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
 

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


