
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการขุดสระเก็บน้ําในไรนานอกเขตชลประทานขนาด  1,260  ลบ.ม. 

จํานวน  40  บอ  พื้นที่ตําบลมวงเจด็ตน  อําเภอบานโคก  จังหวดัอุตรดิตถ 

๑. ความเปนมา 

 ดวยประเทศไทยมีพื้นที่ทําการเกษตรประมาณ  151.92  ลานไร  ซึ่งภายใตพื้นที่ดังกลาวมี
พื้นที่ที่มีระบบชลประทานประมาณ  29.34  ลานไร  คิดเปนรอยละ  19.31  ของพื้นที่ทําการเกษตรสวน
พื้นที่ท่ีเหลือ  ประมาณ  122.58  ลานไร  คิดเปนรอยละ  80.69  เปนพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ซึ่งพื้นที่ที่
อยูนอกเขตชลประทานบางสวนมีปญหาขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง  สงผลใหมีน้ําใชเพื่อการเกษตรไมเพียงพอ
ตลอดทั้งป  ซึ่งน้ําจัดเปนปจจัยสําคัญในระบบการผลิตทางการเกษตรและเปนสิ่งจําเปนในการอุปโภคบริโภคอัน
เกี่ยวเนื่องกับความเจริญทางเศรษฐกิจ  คณะรัฐมนตรีเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาวจึงไดมีมติมอบหมายใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณ  โดยกรมพัฒนาที่ดิน  จัดทําโครงการแหลงน้ําในไรนานนอกเขตชลประทานขนาด  1,260  
ลบ.ม.  เพื่อเปนการบรรเทาและแกปญหาภัยแหงในชวงฤดูแหง  โดยโครงการดังกลาวกําหนดใหเกษตรกรมีสวน
รวมในการออกคาใชจาย  2,500  บาท/บอ 

๒. วัตถุประสงค  
  เพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลง  อันจะสงผลใหเกษตรกรมีน้ําใชเพื่อการเกษตร
ไดอยางเพียงพอ 
 
๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 
  ๓.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย  
                   ๓.๒  ไมเปนบุคคลลมละลาย  
                  ๓.๓  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  
                 ๓.๔  ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไว
ชั่วคราว เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
  ๓.๕  ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงาน
ของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  
                   ๓.๖  มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา  
               ๓.๗  เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  
                 ๓.๘  ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล  และมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา  378,000.-  (สามแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันบาทถวน)  ตอ ๑  สัญญา  และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานเอกชนที่กรมพัฒนาที่ดินเชื่อถือ  โดยให
แนบหนังสือรับรองผลงาน  (กรณีคูสัญญาเปนหนวยงานเอกชนใหแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงาน  และสําเนา
สัญญาจาง  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง  หลักฐานการเสียภาษีจากกรมสรรพากร  แนบมาดวย  และ
คณะกรรมการมีสิทธิ์ 



 
-๒- 

 
 
ตรวจสอบผลงานดังกลาว  เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผูเสนอราคาที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่มี
ประโยชนตอสวนราชการ)  
                ๓.๙  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นเสนอราคาใหแก
กรมพัฒนาที่ดิน  ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันอยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้            
                 ๓.๑๐  ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  
                ๓.๑๑  ผูประสงคจะเสนอรคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
  ๔.๑  ตามแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณการเกษตร 
  ๔.๒  การวางแนวหรือการวางผัง  ผูรับจะตองวางแนวหรือวางผังใหถูกตองตามแบบและ
พืน้ที่  โดยไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานเสียกอน  จึงจะดําเนินการขั้นตอไปได 
            ๔.๓  ผูรับจางจะตองขุดบอใหไดขนาดความกวาง - ยาว - ลึก- มีระดับถูกตอง  ไดขนาดไม
นอยกวาบอละ  ๑,๒๖๐ ลูกบาศกเมตร  และดินที่เหลือจากการขดุตองนําไปเปนรอบสระ  โดยไมเปนอันตราย
และไมสรางความเดือดรอนแกเกษตรกรและประชาชนทั่วไป 
 
๕. ระยะเวลาดําเนินการ  
  ไมเกิน  90  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง  หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากกรมให
เริ่มทํางาน 
  
๖. คาจางและการจายเงิน 
  วงเงินในการจัดหาครั้งนี้มาจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2565  จํานวนงวดในการ
สงมอบงาน  3  งวด  จํานวน  40  บอ  ภายใน  90  วัน   
  งวดที่ ๑ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  32.50  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานตามแบบ โดยมีปริมาณงานดินไมนอยกวา  1,260 ลบ.ม./บอ เปน
จํานวน 13 บอ พรอมติดตั้งปายโครงการ 
  งวดที่ ๒ เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  32.50  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานตามแบบ โดยมีปริมาณงานดินไมนอยกวา  1,260 ลบ.ม./บอ เปน
จํานวน 13 บอ (สะสม  26  บอ)  พรอมติดตั้งปายโครงการ 
  งวดสุดทาย เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ  35  ของคาจาง  เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน
ทั้งหมด  กอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทานตามแบบโดยมีปริมาณงานดินไมนอยกวา 1,260 ลบ.ม./
บอ  เปนจํานวน 14 บอ  (สะสม  40  บอ)   พรอมติดตั้งปายโครงการตาม  ใหแลวเสร็จตามสัญญารวมทั้ง
ทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย 
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  โดยเบิกจายจากเงินคาจาง  ๒  สวน  ดังนี้                 
             สวนที่ ๑  จากเงินเกษตรกรเจาของที่ดินเขารวมโครงการจายสมบทในอัตราบอละ  ๒,๕๐๐  
บาท  โดยกรมพัฒนาที่ดิน  จะเปนผูจายให  จากบัญชีเงินฝากท่ีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
คาจางในสวนนี้กรมพัฒนาที่ดินจะหักภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอากรอ่ืนๆ  
                  สวนที่ ๒  เบิกจายเงินงบประมาณของทางราชการ  เปนจํานวนเงินในสวนที่เหลือเมื่อหักเงิน
สมทบของทางเกษตรกร  บอละ  ๒,๕๐๐  บาท  แลว  คาจางในสวนนี้กรมพัฒนาที่ดินจะหักภาษีมูลคาเพิ่มและ
ภาษีอากรอื่นๆ 
  
๗. วงเงินในการจัดหา  

เงินงบประมาณจํานวนเงิน  740,000 บาท  (เจ็ดแสนสี่พันบาทถวน)  และเงินสมทบจาก
เกษตรกร  จํานวนเงิน  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถวน)  รวมเปนเงิน  840,000 บาท  (แปดแสนสี่
หมื่นบาทถวน) 
  
๘. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น   
  สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดท่ี 

สถานที่ติดตอ สถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ ต.น้ําริด อ.เมืองอุตรดิตถ จ.อุตรดิตถ ๕๓๐๐๐ 
       โทรศัพท ๐๕๕-๔๒๘๒๙๕ 
       โทรสาร  ๐๕๕-๔๒๘๒๙๖ 
        เว็บไซต http://www.gprocurement.go.th, http://sql.ldd.go.th/auction/ 

E-mail  utt01@ldd.go.th 

        สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ
วิจารณ หรือมีความเห็นดวย 
 
๙. หมายเหตุ  
                   กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุตรดิตถ จะกอหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ตอเมื่อไดรับ
จัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จากสํานักงบประมาณแลว และในกรณีที่ไมไดรับ
การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65 จากสํานักงบประมาณ สวนราชการสามารถ
ยกเลิกการจัดหาได 
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