ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตาบลหนองแสง
หมูที่ 4 สายจากที่ดินนายสมศักดิ์ สังประพล ถึงที่ดินนายแสง ประไพร
ตาบลหนองแสง อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี

......................................................
1. ความเป็นมาของโครงการ
ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ.
2562 วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 สภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษาแล ะ
ปรั บ ปรุ ง ที่ ดิ น และสิ่ ง ก่ อ สร้ า ง ตั้ ง ไว้ 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่ น ห้ า พั น บาทถ้ ว น) เพื่ อ จ่ า ยเป็ น ค่ า
ด าเนิ น การโครงการปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง ภายในเขตต าบลหนองแสง หมู ที่ 4 สายจากที่ ดิ น
นายสมศักดิ์ สังประพล ถึงที่ดินนายแสง ประไพร (ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร)
2. วัตถุประสงค์ของโครงการ
การดาเนิ นการตามโครงการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตตาบลหนองแสง หมูที่ 4
สายจากที่ดินนายสมศักดิ์ สังประพล ถึงที่ดินนายแสง ประไพร มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
2.1 เพื่ออานวยความสะดวกในการสัญจรไปมาของประชาชนตาบลหนองแสง และพื้นที่ใกล้เคียง
2.2 เพือ่ ขนส่งพืชผลทางการเกษตรสู่ท้องตลาด
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงกาหนดคุณสมบัติของผู้เสนอราคาดังต่อไปนี้
3.1 ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
3.1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงาน ตามที่จัดจ้างในครั้งนี้
3.3 ในการพิจารณาคัดเลือกผู้รับจ้าง ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสาคัญ (พิจารณาจากหนังสือรับรองผลงาน)
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.6 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด.ฯลฯ.
4. รูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมถนนลู ก รั ง ภ ายในเขตต าบลหนองแสง หมู ที่ 4 สายจากที่ ดิ น
นายสมศักดิ์ สังประพล ถึงที่ดินนายแสง ประไพร (ถนนลูกรังกว้าง 4 เมตร ยาว 2,100 เมตร) ตาบลหนองแสง
อาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีรายละเอียดอื่นๆ ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จานวน 1 ป้าย และสถานที่ก่อสร้างมีความพร้อมไม่มีสิ่งกีดขวาง หรืออุปสรรคใด
ผู้รับจ้างสามารถเข้าทางานได้ทันที

-25. ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเวลา ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
6. ระยะเวลาส่งมอบ
ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
7. วงเงินในการจัดหา/จ่ายขาดจากเงินสะสม
ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแสง สมัยวิสามัญ สมัยแรก ประจาปี พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2552 สภามีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม
แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบารุงรักษา
และปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
8. เงื่อนไขในการชาระเงิน
จำนวน 1 งวด องค์การบริหารส่วนตาบลจะชาระเงินเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็จ
เรียบร้อยตามสัญญา
9. การรักษาความสะอาด/หรือการย้ายวัสดุก่อสร้าง/การจัดทาป้ายเตือนต่างๆ
การขนส่งวัสดุเข้าหน้างานแต่ละครั้ง ผู้รับจ้างต้องรักษาความสะอาดบริเวณเข้า – ออกโครงการให้เรียบร้อย
ให้ทาการเก็บกวาดวั สดุก่อสร้างที่ตกตามถนนหนทางในระหว่า งก่อสร้าง ให้สะอาดเรียบร้อย ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง และต้องดาเนินการจัดทาป้ายเตือน/ ป้ายระวังอันตรายต่างๆ แจ้งไว้ในระหว่างก่อสร้าง
9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและจะพิจารณาจากราคารวม
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
โดยกองช่ า งองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลหนองแสง ผู ้ส นใจสามารถสอบถามรายละเอีย ดเพิ ่ม เติม
ได้ที ่ก องช่า งส านัก งานองค์ก ารบริห ารส่ว นต าบลหนองแสง หมายเลขที ่โ ทรศัพ ท์
๐-๓๗21-8439
โทรสาร ๐-๓๗21-8440 ในวันและเวลาราชการ
ลงชื่อ...............................................ประธานคณะกรรมการ
( นายบัญญัติ จาจด )
ผู้อานวยการกองช่าง
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ คาแหง)
ผูช้ ่วยนักวิชาการศึกษา
ลงชื่อ...............................................กรรมการ
(นายณัทพล มีชัย)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกัน ฯ

