ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานก่อสร้างทางวิ่ง (RUNWAY) ทางขับ (TAXIWAY) ลานจอด ถนนรอบสนามบินและรั้วรอบ
สนามบินสำหรับหน่วยบินตำรวจหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
--------------------------------------------------------1. ความเป็นมา
ด้วย กองบินตำรวจ เป็นหน่วยที่จัดอากาศยานและปฏิบัติการบินสนับสนุนทางอากาศยานตาม
พั น ธกิ จ และภารกิ จ ที่ ต้ อ งปฏิ บั ติ ให้ สั ม ฤทธิ์ ผ ล อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามปลอดภั ย และเป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล ซึ่ ง ปั จ จุ บั น กองบิ น ตำรวจ มี อ ากาศยานประจำการจำนวนทั้ ง หมด ๖๓ ลำ ประกอบด้ ว ย
เฮลิคอปเตอร์ จำนวน ๕๔ ลำ (ประจำการที่ กองบิน ตำรวจ (ท่าแร้ง ) และหน่ วยบิน ตำรวจตามภูมิ ภาคต่ างๆ)
เครื่องบิน จำนวน ๙ ลำ (ประจำการที่กองบินตำรวจ (ดอนเมือง)) และหน่วยบินตำรวจตามภูมิภาคต่างๆ) จำนวน
๒๒ หน่วยบิน รองรับภารกิจของ สำนักงานตำรวจแห่ง ชาติที่ได้รับมอบหมายทั้งในส่ว นกลางและภูมิภาค เพื่อ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่างรวดเร็ว ประหยัดเวลา ทำให้การเข้าถึงพื้นที่เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ทันต่อ
สถานการณ์เกิดขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างทางวิ่ง (RUNWAY) ทางขับ (TAXIWAY) ลานจอด ถนนรอบสนามบินและรั้วรอบ
สนามบินสำหรับหน่วยบินตำรวจหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่ เป็ นบุ คคลซึ่ งอยู่ระหว่ างถู กระงับการยื่น ข้อ เสนอหรือ ทำสั ญ ญากั บหน่ วยงานของรั ฐ
ไว้ ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่ วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบั ญ ชีกลาง ซึ่ง รวมถึ งนิ ติบุ คคลที่ ผู้ทิ้ง งานเป็น หุ้ นส่ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่ เป็น ผู้มี ผลประโยชน์ ร่วมกัน กับ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น ที่เข้ ายื่ นข้ อ เสนอให้ แก่สำนั กงาน
ตำรวจแห่งชาติ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รั ฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
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-23.1๐ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งมี ผ ลงานก่ อ สร้ าง หรื อ ปรับ ปรุง ทางวิ่ ง หรื อ ทางขั บ หรื อ ลานจอด
เครื่องบิน หรือพื้นที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง ซึ่งมีราคาค่าก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๖๔,๓๘๐,๐๐๐ บาท (หกสิบสี่ล้านสาม
แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งสัญญาจ้าง ซึ่งต้องเป็นผลงานที่แล้วสมบูรณ์ ณ ประกาศเชิญชวน ไม่มากกว่า ๑๐
(สิบ) ปี และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อ
หน่วยงานเอกชนที่ กองบินตำรวจ เชื่อถือ โดยกรณีเป็นผลงานของเอกชน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสำเนารับรอง
การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มมาด้วย
๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนัง สือรับรองของสถาปนิก วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้า โดยต้องมี
ใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม และใบอนุญ าตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับภาคี สาขาละ ๑ คน
ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก หากมีการทำสัญ ญาซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(สองล้านบาทถ้วน) ขึ้นไปกับกรมสรรพสามิต ต้องจัดทำบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ได้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ กิ จ การร่ ว มค้ าจะต้ อ งมี
คุณ สมบัติค รบถ้วนตามเงื่อนไขที่ กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้ เสนอราคาในนาม
“กิ จ การร่ว มค้า ” ส่ วนคุ ณ สมบั ติด้ า นผลงานก่ อ สร้า ง กิ จ การร่ว มค้ าดั ง กล่ าวสามารถนำผลงานก่ อ สร้า งข อง
ผู้เข้าร่วมค้า มาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล
ที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่ง เป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุค คลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้ า
ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3.1๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องดำเนินการก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้างทางวิ่ง (RUNWAY) ทางขับ
(TAXIWAY) ลานจอด ถนนรอบสนามบินและรั้วรอบสนามบินสำหรับหน่วยบินตำรวจหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง
จว.นครราชสีมา
๕. สถานที่ก่อสร้าง
ก่อสร้างในพื้นที่ของ หน่วยบินตำรวจหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา
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-3๖. ระยะเวลาก่อสร้าง
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้ แล้ วเสร็จภายใน 3๐0 วัน นับ ถัดจากวัน ลงนามใน
สัญญา
7. ระยะเวลาส่งมอบงาน
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารการแบ่งงวดงาน และระยะเวลาก่อสร้างแนบท้ายฯ โดยเห็นว่า
มีความจำเป็นจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อผู้เสนอราคาจะได้นำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนและจะได้เสนอราคาที่ถูกลงเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยผู้ ได้รับคัดเลือก
การจัดจ้างจะต้องนำพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนั งสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศไทยมาค้ำประกันเงิน
ที่ขอรับล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 89 (๔) และข้อ 91 จึงเห็นควรกำหนดให้มีการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าใน
อัตราไม่เกินร้อยละ 1๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างทั้งหมด
8. วงเงินในการจัดจ้าง
การดำเนิ น งานก่อ สร้างทางวิ่ง (RUNWAY) ทางขับ (TAXIWAY) ลานจอด ถนนรอบสนามบิ น
และรั้วรอบสนามบินสำหรับหน่วยบินตำรวจหนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ความยาว ๑,๔๐๐ เมตร
ความกว้าง ๔๕ เมตร วงเงินงบประมาณในการก่อสร้าง จำนวนเงิน ๓๒๑,๙๐๐,000 บาท (สามร้อยยี่สิบเอ็ดล้าน
เก้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง แล้ว
9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ความเห็นโดยเปิดเผย
9.1 ทางไปรษณี ย์ : เลขที่ ๗๐๑ กองบิ น ตำรวจ ถนนรามอิ น ทรา แขวงท่ าแร้ ง เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
9.2 โทรศัพท์ : 0 2๕๑๐ ๕๓๓๙
9.๓ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : tpadpolice.go.th

