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ขอบเขตของงาน (Term of Refernce : TOR) 
จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เคหะชุมชนหลักสี ่

     
1. หลักการและเหตุผล 

 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ตระหนักถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสงัคม 
โดยอาศัยหลักการของความรับผิดชอบต่อสังคมตามแนวทางของ  ISO 26000 ( ISO 26000 - Social 
Responsibility) มิติการมีส่วนร่วมกับสังคมรอบข้าง ซึ ่งชุมชนโดยรอบศูนย์ราชการฯ เป็นกลุ ่มหนึ ่งที่มี
ความสำคัญในการขับเคลื่อน ธพส. สู่การเป็นองค์กรที่มีความเจริญเติบโตอย่าง “สมดุล มั่นคง และยั่งยืน” ใน
ระยะยาว ซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อ ธพส. เองโดยตรงแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย สังคม และ
สิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร สังคม และประเทศชาติโดยรวม ธพส. จึงมีความตั้งใจที่จะเปน็
ส่วนหนึ่งในการเข้ามาดูแลชุมชนให้ไดม้ีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ด้วยแนวทางในการกำหนดกลยุทธ์ ด้านแสดงความ
รับผิดชอบต่อสังคม 3E ได้แก่ Engagement (การสร้างการมีส่วนร่วม) Education (การเสริมสร้างศึกษา) และ 
Environment (การสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม) ประกอบกับหลักการพื้นฐาน (Principles) ของ
ความรับผิดชอบต่อส ังคม ในการมีส ่วนร ่วมและการพัฒนาชุมชน (Community Involvement and 
Development)  

 ธพส. จึงเห็นควรให้มีกิจกรรมพัฒนาชุมชน ปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื ่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง ให้กับเคหะชุมชนหลักสี่ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีพัฒนาการทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ และสติปัญญาที่ดีข้ึน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในสงัคม และส่งเสริมให้คนในชุมชนตระหนักถึงการรักษา
สุขภาพ ปลูกฝังพฤตกิรรมให้รักในการออกกำลังกาย และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพื่อปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เคหะชุมชนหลักสี่ ให้กลับคืน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 2.2 เพื่อเสริมสร้างให้คนในชุมชนรักษาสุขภาพ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด อันจะนำไป    
สู่การมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ 
 2.3 เพื่อให้เด็กในชุมชนได้เสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว
เนื ่องจากเป็นผู ้ท ี ่ไม ่ผ่านเกณฑ์ตามการประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู ้ประกอบการตามระเบียบที่
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ร ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื ่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู ้ทิ ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน ของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริการพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพ 

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือกระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

4.  ขอบเขตงาน 

 4.1 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการดำเนินงานให้ ธพส. พิจารณาเห็นชอบภายใน 15 วันนับถัดจากลงนาม
ในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
 4.2 ผู้ร ับจ้างต้องแสดงรายละเอียดของคุณสมบัติ วัสดุ อุปกรณ์ที ่จะใช้ในการปรับปรุงให้ ธพส. 

พิจารณาก่อนที่จะดำเนินการ 

 4.3 ผู้รับจ้างต้องจัดทำและติดตั ้งป้ายไวนิล พร้อมข้อความตามที่ ธพส. กำหนด ขนาด 100x300 

เซนติเมตร จำนวน 2 ป้าย ก่อนที่จะดำเนินการปรับปรุงสนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย (ธพส. จะส่ง

ไฟล์ข้อความให้ภายหลังที่ได้เป็นผู้รับจ้างแล้ว) 

 4.4 ผู้รับจ้างต้องจัดทำและติดตั้งป้ายสแตนเลสกัดกรด พร้อมข้อความตามที่ ธพส. กำหนด ขนาด 

60x100 เซนติเมตร ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ (ธพส. จะส่งไฟล์ข้อความให้ภายหลังที่ได้เป็นผู้

รับจ้างแล้ว) 

 4.5 ผู้รับจ้างต้องทำความสะอาด ในระหว่างที่ดำเนินการรื้อถอน ขนย้าย หรือดำเนินการปรับปรุง     

แล้วเสร็จ 

 4.6 สนามเด็กเล่นและเครื่องออกกำลังกาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 4.6.1 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการปรับปรงุ ซ่อมแซม ทาสีเครื่องเล่น และเครื่องออกกำลงักายทัง้หมด 

ภายในพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่น ให้สวยงามและพร้อมใช้งานได้จริง 
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 4.6.2 ผู้รับจ้างต้องรื้อและปรับปรุงพื้นที่ชำรุด ภายในพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่น ให้สวยงามและ

พร้อมใช้งานได้จริง 

 4.6.3 ผู้รับจ้างต้องจดัซื้อพรอ้มติดตั้งเครื่องเล่นสนามขนาดใหญ่แบบใหม ่บริเวณลานสนามเครือ่ง

เล่นเด็ก ให้ ธพส. เห็นชอบก่อนติดต้ัง 

 4.6.4 ผู้รับจ้างต้องรื้อและติดตั้งพื ้นภายในลานสนามเครื่องเล่นเด็กใหม่ทั้งหมดเป็นพื้นยาง

สังเคราะห์ สำหรับปูพื้นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง ที่มีความนิ่ม ยืดหยุ่นสูง ทนทานต่อแสงแดดได้ดี และมีสีสัน

สวยงาม 

 4.6.5 ผู้รับจ้างต้องปรับปรุง ทาสีรั้ว และติดตั้งประตูใหม่ บริเวณลานเครื่องเล่นเด็ก ให้สวยงาม

และพร้อมใช้งานได้จริง 

 4.6.6 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งเสาไฟพร้อมไฟโซล่าเซลล์ ปิด-เปิด อัตโนมัติ ชุดละ 2 ดวง จำนวนไม่

น้อยกว่า 5 ชุด ภายในพื้นที่บริเวณสนามเด็กเล่น  

5. หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง          
ใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ  
 5.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                    (ก) หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (มี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
         (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง 
      (2) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตร
ประจำตัวประชาชนของผู้นั ้น สำเนาข้อตกลงที ่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน  (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรอง
สำเนาถูกต้อง 
                (3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของ
การเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
 (4) ระบุเอกสารอื่นตามที่เห็นสมควรกำหนด เช่น 
 - สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
 - สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี) 
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 - เอกสารแสดงการลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (Eletronic 
Goverment Procurement: e-GP) 
 - เอกสารขอบเขตงานจ้างฯ ฉบับนี้ โดยผู้มีอำนาจลงนามรับรองทุกหน้า 
                (5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดได้ย่ืนพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
 5.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
      (1) แค็ตตาล็อกหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
      (2) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติด
อากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้ หากผู้รับมอบ
อำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้นหนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากร
แสตมป์ตามกฎหมายในกรณีผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน 
      (3) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 

6. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 ในการจ้างครั้งนี้ จะพิจารณาให้ใช้เกณฑ์ราคา (ผู้ชนะการเสนอราคา คือ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคา
ต่ำสุด) 

7. วงเงินท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 เงินงบประมาณ ปี 2563 
 จำนวนเงิน 1,500,000.00 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
 ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) ตลอดจนค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

8. ระยะเวลาการดำเนินการ 
 8.1 ผู้รับจ้าง ต้องเริ่มดำเนินการในวันที่ 1 กันยายน 2563 
 8.2 ผู้รับจ้าง ต้องปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 

9. การส่งมอบงาน 
 ผู้รับจ้างต้องสง่มอบภายในเวลาแล้วเสร็จตามข้อ 8 โดยต้องดำเนินการ ดังนี้ 
 9.1 จัดทำและจัดส่งแผนการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจรับ พิจารณาเหน็ชอบภายใน 15 วันนับ
ถัดจากลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  
          9.2 ผู้รับจ้างต้องจดัทำและจัดสง่ผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการตรวจรบั ภายใน 10 วันนับถัดจาก

การดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเอกสารให้คณะกรรมการตรวจรับจำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเอกสารในการส่ง

มอบงาน ดังนี้ 

1. แผนการดำเนินงาน 
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2. เอกสารนำเสนอรายงานผลการดำเนินงาน 

3. หนังสือรับประกันความชำรุดบกพร่อง 

 

10. การชำระเงิน 

 ธพส. จะชำระเงินเต็มจำนวนของมูลค่าสัญญาทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน

ระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากการดำเนินการแล้วเสร็จ และเป็นไปตามเงื่อนไขอื่นๆ ตามขอบเขตงาน หลังจากที่

คณะกรรมการตรวจรับพัสดไุด้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว 

11. การทำสัญญา 
ผู้ชนะจะต้องทำสัญญาจ้างกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่

ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของราคาจ้างที่คัดเลือกได้ ให้ บริษัท    
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้
  11.1 เงินสด 
 11.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ทำสัญญา
หรือก่อนหน้านั่นไม่เกิน 3 วันทำการ 
 11.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ 
 11.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งช่ือเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือค้ำประกัน 
 11.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ชนะการ (ผู้รับจ้าง) พ้นจาก     
ข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

12. เง่ือนไขอ่ืนๆ 
 - ค่าปรับ 
         เมื ่อครบกำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานและและเงื ่อนไขการจ่ายเงิน ในข้อ 9 หากผู ้ร ับจ้าง            
ไม่สามารถจัดส่งได้ตามกำหนด ผู้รับจ้างยินยอมให้ ธพส. ปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
0.10 ของราคางานจ้าง แต่ไม่ต่ำกว่าวันละ 100.00 บาท 
 - การรับประกันความชำรุดบกพร่อง  
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 ผู้ชนะการคัดเลือก ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือหรอืทำสัญญาจ้างแลว้แต่กรณี จะต้องรับประกันความ
ชำรุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 
 
 

สนามเดก็เล่นและเครื่องออกกำลงักาย 
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