รายละเอียดขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR )
งานปรับปรุงไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์ดุสิต
๑. ความเป็นมา
สวนสั ตว์ดุสิต องค์การสวนสั ตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวิสั ยทัศน์ที่จะเป็นสวนสั ตว์สี เขียวที่มี
มาตรฐานและเป็นผู้นาด้านการอนุรักษ์ วิจัยและเรียนรู้สัตว์ป่า ภายใต้การบริหารจัดการ การบริการที่เป็นเลิ ศ จึงมี
โครงการปรับปรุงไหล่ทาง เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพของมาตรฐานการจัดการแหล่ งเรียนรู้ สู่การพัฒนาเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
๒. วัตถุประสงค์
สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุง
ไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์ดุสิต ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธะกิจ พร้อมสาหรับรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน
๓. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้น
ศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่
เข้าเสนอราคาแก่สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอ
ราคา ณ วันประกาศสอบราคาจ้างด้วยวิธีการสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้
๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) เป็นผลงานสัญญาเดียว ที่แล้วเสร็จตามกาหนดเวลาโดยไม่ถูกปรับ
และเป็นผลงานที่ผู้เสนอราคาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่สวนสัตว์ดุสิตเชื่อถือ (กรณีเป็นผลงานเอกชน จะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด ตลอดจนหลักฐานการเสียภาษี
ของงานนั้น จากกรมสรรพากรแนบมาด้วย ) โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสาเนาหนังสือรับรองผลงาน พร้อมสาเนาของคู่
ฉบับผลงานของสัญญาดังกล่าวมาด้วย
๓.๖ ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามคาสั่งองค์การสวนสัตว์ เลขที่ ๗๙๙/๒๕๕๘ เรื่อง ข้อกาหนดและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องงานขององค์การสวนสัตว์
๔. เงื่อนไขและข้อกาหนดตามประกาศ ป.ป.ช.
บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สั ญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
(๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
(๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ สวนสัตว์ดุสิต ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
-๒-/เพิ่มเติม ...

-๒เพิ่มเติม
เงื่อนไขและข้อกาหนดตามประกาศ ป.ป.ช.
บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สั ญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๗
(๕) คู่สัญญาตามสัญญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่สองล้านบาทขึ้นไปจัดทาบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อ
กรมสรรพากรตามแบบแนบท้ายประกาศ
ทั้งนี้ สวนสัตว์ดุสิตสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง
และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว
๕. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
เป็นไปตามรายละเอียดขอบเขตงาน ข้อกาหนดต่างๆ ตามแบบและรายการประกอบแบบ รวมถึงบัญชีแสดง
ปริมาณและราคา BOQ งานปรับปรุงไหล่ทาง ภายในสวนสัตว์ดุสิต
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๗. กาหนดระยะเวลาส่งมอบงานค่าจ้างและการจ่ายเงิน
กาหนดเวลาดาเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน *นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
หรือ*วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากสวนสัตว์ดุสิตให้เริ่มทางาน โดยมีรายละเอียดงวดงานและการจ่ายเงิน ดังต่อไปนี้
งวดที่ ๑ เป็นจานวนเงินอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานร้อยละ ๔๐ ของปริมาณ
งานก่อสร้างตามรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน ดังนี้
- รื้อถอนไหล่ทางเดิม เป็นระยะทาง ๕๖๘.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กเสริม ประกอบไม้แบบโครงสร้างไหล่ทาง เป็นระยะทาง ๕๖๘.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตไหล่ทาง เป็นระยะทาง ๕๖๘.๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
งวดที่ ๒ เป็นจานวนเงินอัตราร้อยละ ๖๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ ๖๐
ของปริมาณงานก่อสร้างตามรูปแบบรายการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน
- รื้อถอนไหล่ทางเดิม เป็นระยะทาง ๑,๑๓๗ เมตร แล้วเสร็จ
- ผูกเหล็กเสริม ประกอบไม้แบบโครงสร้างไหล่ทาง เป็นระยะทาง ๑,๑๓๗ เมตร แล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตไหล่ทาง เป็นระยะทาง ๑,๑๓๗ เมตร แล้วเสร็จ พร้อมทาความสะอาดปรับพื้นที่
และส่งมอบคืนพื้นที่ให้กับผู้ว่าจ้าง
๘. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ
๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน)
ราคากลางงานก่อสร้าง ๑,๐๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าพันบาทถ้วน)
-๓-/๑๐ ...

-๓๙. การทาสัญญาจ้าง
๙.๑ เมื่อได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างสามารถจัดทารายละเอียดงวดงาน ปริมาณ
งาน จานวนเงิน การเบิกจ่ายเงินให้สอดคล้องกับกาหนดระยะเวลาส่งมอบงาน และการเบิกจ่ายเงิน ในข้อ ๗ หรือให้
สัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ ทั้งนี้ ให้ส่งให้ผู้ว่าจ้างก่อนการลงนามในสัญญา
๙.๒ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกและพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้าง จะต้องทาสัญญาตามแบบที่ผู้ว่าจ้าง
กาหนด และภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาที่ใช้ทา
สัญญาและส่งมอบหลักประกันสัญญาให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบก่อนลงนามสัญญา
๙.๒ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้รับจ้าง จะต้องแสดงปริมาณวัสดุ ค่าแรง อุปกรณ์ ราคาใน
บัญชีแสดงปริมาณ BOQ ให้ครบถ้วน โดยแสดงรายละเอียดของปริมาณงาน ราคาต่อหน่วย และรายละเอียดประมาณ
ราคา ( Breakdown Costs ) ตามหลักเกณฑ์การคานวณราคางานก่อสร้างของทางราชการ ตามราคาที่จะใช้ทาสัญญา ที่
ผู้เสนอราคาได้เสนอแผนการเบิกจ่ายเงิน สอดคล้องกับแผนการดาเนินโครงการ/แผนการก่อสร้าง ตลอดจนปริมาณและ
เกณฑ์การเบิกจ่าย ในข้อ ๗ ส่งมอบไปพร้อมกับหลักประกันสัญญา
๙.๓ ผู้ว่าจ้าง สงวนสิทธิ์ที่จะเพิ่มเติมหรือแก้ไขสัญญานอกเหนือไปจากแบบที่กาหนดให้เป็นไปตาม
ความเห็นของอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
เมื่องานแล้วเสร็จสมบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหากมีเหตุชารุดบกพร่องหรือเสียหาย
เกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกาหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานก่อสร้างทั้งโครงการซึ่งความชารุดบกพร่อง หรือ
เสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทาไว้ไม่เรียบร้อ ยหรือทา ไม่ถูกต้อง
ตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาการผู้รับจ้างจะต้องรีบทาการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้าโดยผู้ว่าจ้าง ไม่ต้องออกเงิน
ใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้นหากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทาการดังกล่าวภายในกาหนด ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้างหรือไม่ทาการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกาหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ จะทาการนั้นเองหรือจ้าง
ผู้อื่นให้ทางานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด กรณีที่ผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่เข้าดาเนินการ ไม่ชาระ
เงินค่าซ่อมแซมที่ผู้ว่าจ้างเรียกเก็บจากการให้ผู้อื่นทางานนั้น ผู้ว่าจ้างจะริบหลักประกันสัญญา และแจ้งเวียนเป็นผู้ทิ้ง
งานอีกต่อหนึ่งด้วย
๑๑. ค่าปรับ
ค่าปรับตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ กาหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
ตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้นแต่ต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สาหรับงานก่อสร้างในครั้งนี้
๑๒. ข้อสงวนสิทธิ์และเงื่อนไขที่เป็นสาระที่ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติ
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้แทน จะต้องมาดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจงตามวันเวลาและสถานที่
ที่สวนสัตว์ดุสิต หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้แทนไม่มาดูสถานที่ สวนสัตว์ดุสิตจะถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาเข้าใจ
และทราบในรายละเอียดต่างๆ ในการสอบราคาครั้งนี้แล้ว รวมไปถึงสถานที่ก่อสร้าง ปัญหาและอุปสรรค และจะไม่ยกขึ้น
เป็นข้ออ้างโต้แย้งใดๆ ในการเสนอราคากับสวนสัตว์ดุสิต
๒. การจัดซื้อจัดซื้อครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มีผ ลบังคับใช้และได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ (ใบงวด) จากสานักงบประมาณแล้ว กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเพื่อ การจัดหาใน
ครั้งดังกล่าวสวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สามารถยกเลิกการจัดหาได้
-๔-/๑๑. ...

-๔๑๓.เงื่อนไขเกี่ยวกับทรัพย์สินของสวนสัตว์ดุสิต
๑.วัสดุก่อสร้างที่รื้อถอนแล้วขนนาไปทิ้ง ผู้รับจ้าง จะต้องเสนอสถานที่ทิ้งให้แก่คณะกรรมการควบคุ ม
งานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาก่อนนาไปทิ้ง
๒.วั ส ดุ ที่ รื้ อ ถอน แล้ ว กองเก็ บ ให้ ผู้ รั บ จ้ า งจั ด ท าบั ญ ชี แ ละปริ ม าณ พร้ อ มภาพถ่ า ย เสนอต่ อ
คณะกรรมการควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งสถานที่กองเก็บให้กาหนดโดยคณะกรรมการควบคุมงาน
………………………………………………………………………………….
สิงหาคม ๒๕๖๐
สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

