
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
งานการปรับปรุงช่อมแซมกำแพงรั้ว อู่เมกา บางนา เขตการเดินรถที่ 3 

 
 1. ความเป็นมา 
  องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเขตการเดินรถที่ 3 ได้ใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ
บริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัดตามสัญญาเลขที ่ SDF 001/2555 ลงวันที ่ 8 มิถ ุนายน 2555                          
ตั้งอยู่เลขท่ี 100 หมู่ที่ 8 ถนนบางนาตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ระยะเวลาการ
ใช้ประโยชน์มีกำหนด 30 (สามสิบ) ปี บริษัทฯ มีหนังสือเลขที่ MEGA. 003/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
แจ้งให้องค์การ แก้ไข ซ่อมแซมแนวรั้ว เนื่องจากได้รับร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ข้างเคียงว่าแนวรั้ว 
ชำรุดเสียหายแตกและไม่มั่นคง จึงได้เข้าทำการสำรวจ พบความเสียหายซึ่งอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้สัญจร
ผ่านไป-มาได้ และขอให้องค์การดำเนินซ่อมแซมรั้วดังกล่าว ช่างองค์การสำรวจความเสียหายของรั้วกำแพง                                         
อู่เมกา-บางนาร่วมกับช่างจากทางบริษัท เอสเอฟ ดีเวลอปเมนท์ จำกัด และประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม
จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ตามเงื่อนไขในสัญญา เลขที่ SDF 001/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 
2555 ข้อ 6.5 ผู ้ใช้ประโยชน์จะดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมอาคาร สิ ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื ่นใด                                     
ตามสัญญานี ้ทั ้งปวงให้อยู ่ในสภาพที ่ดีสะอาดและอยู ่ในสภาพที ่ใช้การได้ตามปกติตลอดอายุสั ญญานี้                         
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ประโยชน์  
 2. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมกำแพงรั้ว อู่เมกา บางนา ของเขตการเดินรถที่ 3 ให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยต่อประชาชนทั่วไป 
 3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
  3.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
       3.1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
       3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
       3.1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
       3.1.4 ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่
ร ัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที ่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
  3.2 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ที่ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกจิการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.3 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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  3.4 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  3.5 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การ ณ 
วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  3.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
  3.7 เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขางานก่อสร้างโยธาไว้กับกรมบัญชีกลาง 
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 
  3.8 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงิน ไม่น้อยกว่า 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่องค์การเชื่อถือ โดยแนบสำเนาใบรับรอง
ผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้องค์การในวันที่ยื่นข้อเสนอ 

 ผู้ย่ืนข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 
ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าจะมาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าเข้าประกวด 

(2) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม 
ค้าทุกรายต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา  เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู ้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ 

  3.9 ผู ้ยื ่นข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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  3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรหลักด้านคุม คุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกรโยธาในระดับ
ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้ควบคุมงานนั้นจนกว่างานจะแล้ว
เสร ็จตามสัญญา โดยให้ผ ู ้ เสนอราคานำสำเนาใบประกอบอาชีพว ิศวกรรม บัตรประจำตัวว ิศวกร                                  
ซึ่งออกโดย กว. พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผู้นั้น รับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งงาน                                     
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการสัญญาขององค์การ 

  ผู ้ยื ่นข้อเสนอต้องจัดส่งแผนงานก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รวมทั้งแต่งตั ้งบุคลากร
ผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง โดยจะต้องจัดให้มีวิศวกรโยธาที่ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจาก
สภาวิศวกรในระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้ควบคุมงานนี้จนกว่างานจะแล้ว
เสร็จตามสัญญา พร้อมส่งบัญชีแสดงจำนวนรายชื่อหัวหน้างาน คนงาน และอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้องค์การ
พิจารณา 

 4. ขอบเขตการดำเนินการ 
  4.1 ซ่อมรั้วเดิมที่ชำรุดความยาว 75 เมตร (เจ็ดสิบห้า) 
  4.2 สร้างใหม่ความยาว 42 เมตร (สี่สิบสอง) 
 5.ระยะเวลาในการดำเนินการ 
  กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือนับถัดจากวันที่ได้รับ
มอบพ้ืนที่จากองค์การ 
 6. บทปรับ 
  กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ 4.1 4.2 ผู้เสนอราคาจะต้องถูกปรับในอัตรา
ร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคาค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน แต่ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของราคาโครงการ 

 7. วงเงินงบประมาณค่าจ้าง 

  เป็นงบประมาณประจำปี 2564 ที่เขตการเดินรถ ตั้งไว้เป็น ค่าซ่อมบำรุงรักษาอาคาร โรงซ่อม 
จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในการดำเนินการ 

 8. ราคากลางงานก่อสร้าง 

  ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 499,000.00 ( สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 9. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ  

  ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
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 10. มาตรฐานฝีมือช่าง 
  เมื่อองค์การได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการ
ปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงานแห่งชาติ หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส., ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. 
รับรองให้เข้ารับงานราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน                                
ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 
  10.1 ช่างก่อสร้าง 

 11. การจ่ายเงิน 
  องค์การจะชำระเงินในคราวเดียว โดยจะจ่ายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจรับงานจ้างในงวดนั้น เรียบร้อยแล้ว 

 12. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง 
  ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน 
นับถัดจากวันที่องค์การได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขให้
ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง 

 13. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้าง 

  13.1 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ที่ได้รับประกาศนียบัตร
ประจำหน่วยงาน และต้องจัดทำเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคาเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความ
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง”เพื่อป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุที่เกิดขึ ้นตามาตรฐานในความปลอดภัยฯของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง กำหนด 
  13.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ตามข้อ 11.1 จะต้องจัดทำ
แผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในงานอย่างละเอียดและชัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย
ในการทำงานก่อสร้าง และยื่นต่อองค์การหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน 
7 วัน นับแต่วันทำสัญญาจ้าง 
  13.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ตามข้อ 11.2 อย่างเคร่งครัดและสอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบปฏิบัติที ่กำหนดไว้ พร้อมรายงานการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานความ
ปลอดภัยดังกล่าว ให้องค์การหรือคณะกรรมการฯ รับทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 14. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

  ในระหว่างระยะเวลาการซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืนที่ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 
และระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด 

 

 

.../13.สถาน 
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 15. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  นางชุติมา ดำรงรัตน์ โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2316 1680, 0 2316 1680 

  หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลักษณ์อักษร หรือทาง e-mail :  chutima@bmta.co.th องค์การโดยต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของ                          
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 

 

 
     ลงชื่อ  อารี  แช่มเสถียร  ประธานคณะกรรมการ 
        (นางอารี  แช่มเสถียร) 
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