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 ข้อก าหนดและขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 
งานจ้างท่ีปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ  

- องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
-------------------------------------------------------------------- 

 
๑.  หลักการและเหตุผล 

ตามท่ี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน  (พพ.) ได้จัดท าโครงการส่งเสริมการใช้
พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสนับสนุน งบประมาณในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  โดย
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ได้รับงบประมาณจัดสรรให้ด าเนินการติดตั้งโคมไฟ LED พลังงาน
แสงอาทิตย์ ในพื้นที่ต าบล กายูบอเกาะ  อ าเภอ รามัน  จังหวัด ยะลา   เพ่ือเพ่ิมความสว่างในจุดเสี่ยงภัยและ
จุดส าคัญของชุมชน 
          องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ มีความประสงค์จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  อ าเภอ รามัน   จังหวัด ยะลา  ในการ
ออกแบบและควบคุมการติดตั้งโคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
และสามารถแล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 2.1  เพ่ือออกแบบและควบคุมงานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 2.2  เพ่ือให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆ ในการด าเนินโครงการฯ  
 2.3  เพ่ือจัดท ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงการแก่  องค์การบริหารส่วนต าบลกายู
บอเกาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
3.  ขอบเขตและวิธีด าเนินการ 
 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น  ที่ปรึกษาต้องวางแผนการด าเนินการให้ครอบคลุมขอบเขตการ
ด าเนินการ และวางแผนรายละเอียดวิธีการด าเนินงานโดยต้องมีข้ันตอน การด าเนินงานโครงการ ดังนี้ 

3.1  จัดท าแนวทางและวิธีการท างาน รวมถึงแผนการด าเนินงานโดยละเอียดชัดเจนที่จะท าให้
โครงการฯ ประสบผลส าเร็จ  
3.2  ส ารวจพื้นที่เป้าหมายอย่างละเอียด เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมในการออกแบบและติดตั้งโคม
ไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์  
3.3  ออกแบบและควบคุมงานติดตั้ง โคมไฟถนน LED พลังงานแสงอาทิตย์ ให้ถูกต้องตามหลัก
วิศวกรรมและเหมาะสมกับการใช้งาน 
3.4  ให้ค าปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนในการด าเนินโครงการฯ เพ่ือให้โครงการ
สามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื่นและแล้วเสร็จเป็นไปตามเป้าหมาย โดยรายงานเป็นลายลักษณ์
อักษรให้ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ทราบ และตัดสินใจก่อนด าเนินการทุกครั้ง 
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3.5  จัดท ารายงานความก้าวหน้าและรายงานผลการด าเนินงานให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้แก่ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 5 วัน  หลังจากท่ี “ผู้รับจ้าง
ด าเนินโครงการฯ” ท างานแล้วเสร็จในแต่ละงวดงาน  โดย “ที่ปรึกษา” ต้องปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักวิชาการและบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่เก่ียวข้อง  รวมถึงการประสานงานการเบิกจ่ายเงินตามงวด
งานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามกรอบเวลาและการเบิกงวดงาน 
3.6  หากต้องมีการแก้ไขปรับปรุงรายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินงาน  “ที่ปรึกษา” ตกลง
และพร้อมด าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จให้ได้งานตามมาตรฐานสากล ถูกต้องตามท่ี องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกายูบอเกาะ และหน่วยงานอื่นใดท่ีเกี่ยวข้องก าหนด  เพื่อให้สามารถส่งงานและเบิกจ่ายเงิน
ตามงวดงานที่ได้ก าหนดไว้  โดย “ที่ปรึกษา” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทั้งหมดและไม่
คิดค่าใช้จ่ายและหรือค่าบริการใดๆ จาก องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อีก 
3.7  จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ จ านวน 4 ฉบับ รายละเอียดตามข้อ 10 

 
4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1  ที่ปรึกษาสามารถออกแบบและควบคุมงานติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ 
 4.2  ที่ปรึกษาสามารถให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาทางด้านเทคนิคหรือปัญหาต่างๆ ในการด าเนิน
โครงการฯ 
 4.3  ที่ปรึกษาสามารถจัดท ารายงานความก้าวหน้าและผลการด าเนินโครงการแก่  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกายูบอเกาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
5.ระยะเวลาด าเนินการ 
 ที่ปรึกษาต้องด าเนินงานให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
6. วิธีการจัดจ้าง 
 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง
ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ  
และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุ ข้อ 2 งานจ้างที่ปรึกษา  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (1) 
งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท เพื่อให้ได้ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความช านาญ  เป็นไปตามโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานของภาครัฐ 
– องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา  
 
7. วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างท่ีปรึกษา 
 วงเงินงบประมาณในการจัดจ้างที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการฯ จ านวนเงิน 341,280  บาท ครั้งนี้
ได้มาจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2560   ตามหนังสือยืนยันการขอรับการ
สนับสนุน กองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน แผนพลังงานทดแทน กลุ่มงานโครงการสาธิตหรือริเริ่ม 
ปีงบประมาณ 2560 ที่ สพส.(พท)52/2560 
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8. คุณสมบัติของท่ีปรึกษา  
 8 .๑ ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา  ซึ่งข้ึนทะเบียนที่ปรึกษากับ
กระทรวงการคลัง  หรือ ผู้ด าเนินโครงการร่วมซึ่งประกอบด้วยนิติบุคคลผู้มีอาชีพประกอบกิจการที่ปรึกษา  ซึ่ง
ขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับกระทรวงการคลังทุกราย  
 8 .๒  ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  
 8 .๓  ต้องไม่เป็นผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น  ณ วันที่ได้รับหนังสือ  เชิญชวนให้
เข้ายื่นข้อเสนอจาก องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
 8 .๔ ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
 8 .๕ เป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย  หรือเป็นหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีมีผลงาน
ปรึกษาในด้านพลังงานทดแทน  
 8 .๖ มีผลงานและประสบการณ์ด้านการให้ค าปรึกษาแนะน าในด้านไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 8 .๗ มีบุคลากรผู้รับผิดชอบและด าเนินงานโครงการต้องมีคุณวุฒิและประสบการณ์ในสาขาต่าง  ๆ            
ไม่น้อยกว่าข้อก าหนดนี้  
    8.7.1 ผู้จัดการโครงการ  คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ หรือ สาขาท่ี
เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 1 คน 
  8.7.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทดแทน คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ หรือ 
สาขาที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ด้านพลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า 10 ปี จ านวน 1 คน 
  8.7.3 วิศวกรโครงการ คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ด้าน
พลังงานทดแทน ไม่น้อยกว่า 5 ปี จ านวน 1 คน 
  8.7.4 ผู้ประสานงานโครงการ คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี สาขาใดสาขาหนึ่ง มี
ประสบการณ์การประสานงานโครงการไม่น้อยกว่า 1 ปี จ านวน 1 คน 
 8 .๘ บุคลากรตามข้อ 8.๗.๑ – 8.๗.4 ต้องไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 
 8.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งต้องด าเนินการ  จัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 8.๑๐ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง  ซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 8.๑๑ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
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9. การท าสัญญา 
 ผู้ชนะการเสนองานจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาจ้างที่ปรึกษากับ   องค์การบริหารส่วนต าบล
กายูบอเกาะ ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับ
ร้อยละห้า (5) ของราคาท่ีผู้รับได้รับการคัดเลือกการเสนองาน  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ยึดถือ
ไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
         9.1  เงินสด 

 9.2  เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญา
หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน      3      วันท าการของทางราชการ 
              9.3   หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศ  

 9.4  หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ  ทราบแล้วโดยอนุโลม 
     9.5  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
            หลักประกัน นี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วัน   นับถัดจากวันที่พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
จ้างแล้ว 
 
10. การส่งมอบงาน  
 ที่ปรึกษาจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาจ้างและส่งมอบงานตามรายละเอียด ดังนี้  
 งวดที่ 1  ระยะเวลาด าเนินการ 30 วัน เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย 
แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ วิธีการและล าดับขั้นตอนโดยละเอียด แผนการส่งงาน แผนการเบิกจ่ายเงิน 
และแผนการด าเนินงานโครงการ จ านวน 4 ชุด พร้อม CD ข้อมูลรายงาน จ านวน 4 ชุด ทั้งหมดเสร็จ
เรียบร้อย 
 งวดที่ 2 ระยะเวลาด าเนินการ 90 วัน เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับที่ 2 ซึ่งประกอบด้วย เอกสาร
การว่าจ้างจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อก าหนดเงื่อนไขทางเทคนิค ข้อก าหนดเงื่อนไขในการเสนอราคา และข้อก าหนด
เงื่อนไขในการว่าจ้างที่ปรึกษา) สัญญาระหว่างผู้ที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนกับผู้รับจ้างติดตั้งระบบฯ และท่ี
ปรึกษา และมีผลการด าเนินงานติดตั้งระบบฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จ านวน 4 ชุด พร้อม CD ข้อมูลรายงาน 
จ านวน 4 ชุด ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย 
 งวดที่ 3 ระยะเวลาด าเนินการ 180 วัน เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 
ประกอบด้วย ผลการด าเนินงานติดตั้งระบบ/เทคโนโลยีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  จ านวน 4 ชุด พร้อม CD 
ข้อมูลรายงาน จ านวน 4 ชุด ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย 
 งวดที่ 4 ระยะเวลาด าเนินการ 270 วัน เมื่อที่ปรึกษาจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์  ประกอบด้วย
รายละเอียดผลการติดตั้งระบบ/เทคโนโลยีแล้วเสร็จสมบูรณ์ 100 % พร้อมผลการทดสอบใช้งานระบบ 
สรุปผลการด าเนินการตามที่แล้วเสร็จ และสรุปปัญหาอุปสรรค และการแก้ไข จ านวน 4 ชุด พร้อม CD ข้อมูล
รายงาน จ านวน 4 ชุด ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อย 
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11. การจ่ายเงิน 
 การเบิกจ่ายเงินตามสัญญา (แบบเหมาจ่าย) การจ่ายเงินค่าจ้างที่ปรึกษาจะจ่ายเป็นร้อยละของวงเงิน
ตามสัญญา เมื่อท่ีปรึกษาฯ ได้ส่งมอบงานครบถ้วน และคณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
โดยแบ่งการช าระเงินค่าจ้างออกเป็น 4 งวด ตามระยะเวลาด าเนินการโครงการดังนี้  
 งวดที่ 1 เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 1 ร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา  
 งวดที่ 2 เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 2 ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา 
 งวดที่ 3 เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3 ร้อยละ 30 ของวงเงินตามสัญญา 
 งวดที่ 4 เมื่อที่ปรึกษาส่งมอบงานรายงานฉบับสมบูรณ์ ร้อยละ 20 ของวงเงินตามสัญญา 
 
12. การจัดท าข้อเสนอโครงการ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดท าข้อเสนอโครงการเสนอต่อคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง  โดยจัดท าเอกสารแยกเป็น เป็น 3 ส่วน คือ เอกสาร แสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา เอกสาร
ข้อเสนอด้านเทคนิค และเอกสารข้อเสนอด้านราคา อย่างละ 1 ชุด บรรจุซองหรือกล่องปิดผนึกแยกเป็น 3 
ส่วน จ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการด าเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ – องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน  จังหวัด
ยะลา” และระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา เอกสารข้อเสนอด้านเทคนิค และ
เอกสารข้อเสนอด้านราคา แล้วน ามายื่นเสนอ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ตามวัน เวลา และสถานที่
ที่ระบุใน “หนังสือเชิญชวนให้ยื่นข้อเสนอ” เอกสารทั้งหมดที่ยื่นนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ สงวน
สิทธิ์ที่จะไม่คืนให้ถือเป็นเอกสารของทางราชการ รวมทั้งการยกเลิกการพิจารณาคัดเลือกเมื่อใดก็ได้ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการยื่นเอกสารต่างๆ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จะไม่รับผิดชอบ รวมถึงผู้
ยื่นข้อเสนอจะไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น  
 ๑ 2.๑ ซองเอกสารแสดงคุณสมบัติของที่ปรึกษา อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล  
   ก . ห้างหุ้นส่วนสามัญ  หรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรอง  การจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
   ข . บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด  ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการ  จดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการผู้มีอ านาจควบคุมและบัญชีรายชื่อ  ผู้ถือหุ้นใหญ่ 
พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
  (๒) ในกรณีผู้ยื่นขอเสนอเป็นผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ด าเนินโครงการร่วม  ให้ยื่น
ส าเนาสัญญาของการเข้าร่วมด าเนินงานพร้อมเอกสารแสดงคุณสมบัติตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  
  (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ  สถาบันการศึกษาหรือนิติบุคคลอ่ืน  ที่ไม่ใช่ ก. 
และ ข. ต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงฐานะให้ครบถ้วนเทียบเท่าเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)  
  (๔) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย  ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ  มอบอ านาจ
ให้บุคคลอื่นลงนามในเอกสารข้อเสนอแทน  
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  (๕) เอกสารอื่น ๆ เช่น ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  พร้อม
รับรองส าเนาถูกต้อง  
  (6) หนังสือแสดงการจดทะเบียนเป็นที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง   
 ๑ 2.๒ ซองข้อเสนอด้านเทคนิค ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าข้อเสนอด้านเทคนิค ประกอบด้วยสาระ            
ส าคัญ ๆ อย่างน้อย ดังนี้ 
  (๑) ผลงานและประสบการณ์ด้านที่ปรึกษางานพลังงาน 
  (๒) รายละเอียดแนวทางการด าเนินงานและวิธีการด าเนินงานตามข้อก าหนดขอบเขตของ
งาน ประกอบด้วย แนวคิด ข้อเสนอแนะทางเทคนิค วิธีการด าเนินงาน การบริหารโครงการ และแผนการ
ด าเนินงาน 
  (๓) ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการของแผนงานแต่ละขั้นตอนที่ต้องใช้ในการด าเนินการ 
(Time Schedule) ในลักษณะเป็นตารางเวลากับงานให้มีความสัมพันธ์กันเป็นช่วง ๆ ตามล าดับ ความส าคัญ
ของงาน พร้อมค าอธิบายประกอบทุกงานตามหลักวิชาการ 
  (๔) บุคลากร ให้เสนอรายชื่อบุคลากรทุกคน ก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานโดยจัดท า
รายละเอียดที่จะด าเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละคน เป็นจ านวนคน-เดือน ( Man-Month) ที่
เหมาะสมกับปริมาณงานและระยะเวลาการท างานที่สอดคล้องกับแผนที่ก าหนด โดยมีบัญชีรายชื่อบุคลากร
ต้องมีเอกสารแสดงประวัติ คุณวุฒิ และรับรองประสบการณ์และความรับผิดชอบในโครงการ  พร้อมหนังสือ
ยืนยันการร่วมงานของบุคลากรแต่ละคน หากตรวจสอบพบเอกสารต่าง ๆ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง องค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่น กรณีที่เป็นวิศวกรให้แนบส าเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมท่ีถูกต้องตามกฎหมาย   
 ๑ 2.๓ ซองข้อเสนอด้านราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอด้านราคาตลอดระยะเวลาการด าเนิน
โครงการ และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 
  (๑) อัตราค่าจ้างต่อเดือนของบุคลากรต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ 
  (๒) จ านวนคน-เดือน ( Man-Month) ของบุคลากรในต าแหน่งต่าง ๆ และยอดรวมของเงิน
ค่าจ้างท้ังหมด 
  (๓) ค่าใช้จ่ายโดยตรงต่าง ๆ เช่น ค่าพาหนะเดินทาง ค่าท่ีพัก ค่าส ารวจ ค่าจัดท าเอกสาร          
ค่าอุปกรณ์ส านักงาน ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เป็นต้น 
  (๔) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
  (๕) ยอดรวมของค่าจ้างที่ปรึกษาที่รวมภาษีแล้ว ต้องเสนอเป็นราคาเดียว ( lump sum 
basic) โดยลงทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ   จะถือตามจ านวนเงินที่เป็น
ตัวหนังสือเป็นเด็ดขาด 
 
๑3. ก าหนดยืนราคา 
          ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยืนราคาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับตั้งแต่วันยื่นข้อเสนอเป็นต้นไป 
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๑4. หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณาข้อเสนอ 
 ๑ 4.๑ เอกสารข้อเสนอที่ยื่นหากพบข้อบกพร่องไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามก าหนด
ข้างต้นแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่ง คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงอาจจะไม่รับพิจารณา 
 ๑ 4.๒ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดย วิธีเฉพาะเจาะจง จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ยื่นข้อเสนอเพ่ือรับจ้างเป็นที่ปรึกษา และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการ
เปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
 ๑ 4.๓ คณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาโดย วิธีเฉพาะเจาะจงจะพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค และจะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีข้อเสนอ
ด้านเทคนิคที่มีคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม  
 ๑ 4.๔ ในการตัดสินคัดเลือกผู้เสนอด้านเทคนิคดังกล่าวให้ถือว่าการตัดสินของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลกายูบอเกาะ เป็นเด็ดขาด  
 
เกณฑ์การให้คะแนนข้อเสนอทางเทคนิค 

รายการที่พิจารณา คะแนนเต็ม 
๑. ผลงานและประสบการณ์ที่ปรึกษา  40 
๒. ผลงานและประสบการณ์เฉพาะตัวของบุคลากรหลัก ผู้รับผิดชอบในโครงการ  3๐ 
๓. แนวทางแผนการด าเนินงานโครงการและรายละเอียดวิธีการด าเนินงาน 3๐ 
คะแนนรวม ๑๐๐ 
หมายเหตุ คะแนนรวมข้อเสนอทางเทคนิคของที่ปรึกษาที่จะได้รับการคัดเลือกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 
๑6. ค่าปรับ  
 หากท่ีปรึกษาไม่สามารถส่งมอบงานตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ  10 (การส่งมอบงาน ) และ องค์การ
บริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ยังมิได้บอกเลิกสัญญา  ที่ปรึกษาจะต้องช าระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ  
๐.๑๐ (๐.๑๐%) ของจ านวนเงินค่าจ้างทั้งหมด  
 
๑7. ข้อสงวนสิทธิ์  
 ๑ 7.๑ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลการคัดเลือก  ทั้งนี้เพ่ือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ที่ปรึกษาจะเรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้นมิได้  
 ๑ 7.๒ องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงบุคลากรตามท่ีระบุไว้
ในข้อเสนอ ทั้งนี ้เพ่ือประโยชน์ของราชการเป็นส าคัญและท่ีปรึกษาจะต้องด าเนินการโดยไม่มีเงื่อนไข  
 ๑ 7.๓ ที่ปรึกษาไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงบุคลากรหลักตลอดระยะเวลาด าเนินการโครงการ  โดยไม่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 ๑ 7.๔ ผลงานต่าง ๆ ทั้งในรูปเอกสารและ  CD-ROM เป็นลิขสิทธิ์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลกายู
บอเกาะ 



 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา ๘ 
 

 ๑ 7.5  องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการท าสัญญาว่าจ้างที่ปรึกษา
บริหารและควบคุมงานในครั้งนี้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนเงินจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน (พพ.) และผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ประธานกรรมการ  
                  (นายพงศกร  เสนะเกตุ)  
                    ผูอ้ านวยการกองชา่ง  
 
 
 
     ลงชื่อ..................................................................กรรมการ  
               (นางสาวยาสณี  หะยีลาเต๊ะ)  
                     หัวหนา้ส านักปลดั  
 
 
     ลงชื่อ..................................................................กรรมการ 
                  (นางสาวอัจฉรา ช าระ)  
               เจา้พนกังานการเงนิและบญัชี  
 


