
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
คำนวณราคากลาง งานซ่อมแซมปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณ ท่าปล่อยรถและลานจอดรถ 

อู่ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดึ๋ (ข้างเอราวัณ 2) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถท่ี 3

1. ความเป็นมา
ตามที'องค์การท่าสัญญาเข่าที่ดินใต้ทางต่วนบางพลี-สุขสวัสดี้ (ช ้างเอราวัณ 2) เพื่อใช้เป็น 

ท่าจอดและลานจอดรถโดยสารประจำทาง กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย ตามสัญญาเลขที่ กทพ./ม/005- 
1E/2561 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 อายุส ัญญา 3 ปี เริมตั้งแต่ วันที, 19 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 18 
กรกฎาคม 2564 และ เขตการเดินรถที 3 ไต้ดำเนินการเจรจาต่อสัญญาเข่าพื้นที่อีก 3 ปี เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 
กรกฎาคม 2564 ถึงวันที 18 กรกฎาคม 2567 เขตการเดินรถที' 3 มีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่เป็นท่าจอดรถ 
โดยสาร สาย 2 ,23, 25, 102 และสาย 129 ที่พักผู้โดยสาร อาคารที่ท่าการสำนักงาน กลุ่มงานปฏิบัติการเดิน 
รถ 1 โดยมีเนื้อที่ 755 ตารางวา ป็จจุบันมีสภาพเป็นลานดินมีหลุม-บ่อขนาดใหญ่ มีนํ้าขัง จอดรถโดยสารไม่ไต้ 
จึงมีความจำเป็นต้องใช้หินคลุก เพื่อปรับพื้นที่ ใช้รถบดเกรดปรับพื้นและลาดยางแอสฟ้สท่ (Asphalt) เพื่อให้ 
สามารถใช้จอดรถโดยสาร ท่าปล่อยรถโดยสาร ประซาขนผู้ใช้บริการ พนักงาน ได้รับความสะดวกและเกิด 
ประโยซน์สูงสุด

2. วัตถุประสงค์
เพื่อดำเนินการปรับสภาพพื้นที่บริเวณท่าปล่อยรถและลานจอดรถ อูใต้ทางต่วนบางพลี-สุขสวัสด้ิ 

(ช้างเอราวัณ 2) เขตการเดินรถที่ 3
3. เงื่อนไขและแบบรูปรายการงานซ่อมแซมปรับปรุง
3.1 คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อ'ไปน้ี

3.1.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.1.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.1.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3 .1 .4 ไม่เป็นบุคคลอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

ไว้'ชั่วคราว เนืองจากเป็นผู้ที่ไม,ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่ 
ร ัฐมน ตร ีว ่าการกระทรวงการคล ังกำหน ด ตาม ท ีป ระกาศเผยแพ ร,ในระบบเคร ือข ่ายสารสน เทศของ 
กรมบัญชีกลาง

3.1.5 ไม,เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุซื่อไว้ในบัญชีรายซื่อผู้ทิ้งงานและไต้แจ้งเวียนขื่อให้เป็นผู้ที่ทิ้ง 
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.1.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามทีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราซกิจจานุเบกษา

3.1.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.1.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยขน่ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ที่เช้ายืนข้อเสนอให้แก่องค์การ 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท่าอับเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
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3.1.9 ไม่เป็นผู้ไค้รับเอกสิทธึ๋หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอไค้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ๋ความคุ้มกันเซ่นว่านั้น

3 .1 .1 0  เป ็น ผ ู้ป ระกอบ การท ีฃ ึ่น ท ะเบ ียน งาน ก ่อส ร ้างส าขางาน ก ่อส ร ้างโยธาไว ้ก ับ  
กรมบัญชีกลาง (กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศกำหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการไว้กับกรมบัญชีกลาง)

3.1.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง 
ในวงเงิน ไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน 
ราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ 
ให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรือ หน่วยงานเอกซนที่องค์การเชื่อถือโดยแนบสำเนา 
ใบรับรองผลงานพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งให้องค์การในวันที่ยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(1) กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่กิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน 

ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอในนาม “ ก ิจการร่วมค ้า” ส่วน 
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าจะมาใช้แสดง 
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าเข้าประกวด

(2) กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วม 
ค้าทุกรายต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารการประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ 
ร ่วมค ้าไค ้ม ีข ้อตกลงระหว่างผ ู้เข ้าร ่วมค้าเป ็นลายล ักษณ ์อ ักษร กำหนดให ้ผ ู้เข ้าร ่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป ็น 
ผ ู้ร ับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐและแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมกับการยื่น 
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน 
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอไค้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน 
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์

3.1.12 ผู้ย ืนข้อเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic G overnm ent Procurem ent: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.1.13 ผู้ยืนข้อเสนอต้องจัดให้มีบุคลากรหลักค้านคุม คุมงานก่อสร้างเป็นวิศวกรโยธาใน 
ระดับไม่ตํ่ากว่าระดับสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้ควบคุมงานนั้นจบกว่างานจะ 
แล ้วเสร ็จตามส ัญ ญ า โดยให ้ผ ู้เสนอราคานำสำเนาใบประกอบอาช ีพว ิศวกรรม บ ัตรประจำต ัวว ิศวกร 
ซึ่งออกโดย กว. พร้อมทั้งหนังสือรับรองของวิศวกรผู้นั้น รับรองว่าเป็นผู้ควบคุมงานตั้งแต่เริ่มจนกระทั่งงาน 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบและรายการสัญญาขององค์การ

ผ ู้ย ืนข ้อเสนอต ้องจ ัดส ่งแผนงานก่อสร้าง (WORK SCHEDULE) รวมท ั้งแต ่งต ั้งบ ุคลากร 
ผู้รับผิดชอบการก่อสร้าง โดยจะต้องจัดให้มีวิศวกรโยธาที่ไค้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมจาก 
สภาวิศวกรในระดับไม่ตํ่ากว่าสามัญวิศวกร ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เป็นผู้ควบคุมงานนี้จนกว่า 
งานจะแล้วเสร็จตามสัญญา พร้อมส่งบัญชีแสดงจำนวนรายซื่อหัวหน้างาน คนงาน และอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้ 
องค์การพิจารณา
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3.2 แบบรูปรายการงานซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่
ตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบก่อสร้าง คำนวณราคากลางงานก่อสร้างปรับ 

สภาพพื้นที่บริเวณท่าปล่อยรถและลานจอดรถอู'ใต้ทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ๋ (อู,ข ้างเอราว ัณ  2) กลุ่มงาน 
ปฏิบ้ติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 3

4. ระยะเวลาในการดำเนินการ และส่งมอบงาน
4.1 กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือนับถัดจากวันที่ 

ได้รับมอบพื้นที่จากองค์การ
4.2 กรณีดำเนินการไม่แล้วเสร็จตามกำหนดในข้อ 4.1 ผู้เสนอราคาจะต้องถูกปรับในอัตรา 

ร้อยละ 0.10 ของราคาค่าจ้างทั้งหมดต่อวัน

5. วงเงินงบประมาณค่าจ้าง
เขตการเดินรถที่ 3 ไม่ไต้ตั้งงบประมาณประจำปี 2564ไว้ จีงขอใข้งบกลางจำนวนไม่เกิน 

500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในการดำเนินการ
6. ราคากลางงานก่อสร้าง
ราคากลางงานก่อสร้างในครั้งนี้ รวมเป็นเงิน 499,000.00 ( สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
7. กำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ใข้วิธีเฉพาะเจาะจง

8. มาตรฐานปีมือช่าง
เม ือองค ์การได้ตกลงจ้างก่อสร้างตามประกาศนี้แล ้ว ผ ู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการ 

ปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใข้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานปีมือช่างจากสถาบันพัฒนา 
ปีมือแรงงานแห่งซาติ หรือผู้มืวุฒิบัตรระดับ ปวซ. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ กพ. 
รับรองให้เข้ารับงานราซการได้ ในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 5 (ห้า) ของแต่ละสาขาช่างจำนวนอย่างน้อย 1 คน ใน 
แต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

8.1 ช่างก่อสร้าง
8.2 ช่างประปา

9. การจ่ายเงิน
องค์การจะข้าระเงินในคราวเดียว โดยจะจ่ายเงินภายใน 30 วัน หลังจากคณะกรรมการตรวจ 

รับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจรับงานจ้างในงวดนั้น เรียบร้อยแล้ว

10. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความข้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 90 วัน 

นับถัดจากวันที่องค์การได้ตรวจรับมอบงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมปรับปรุงแก้ไขให้ 
ใข้การ'ได้ดีดังเดิม ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดัรับแจ้งความข้ารุดบกพร่อง

/II.ผ ู้ร ับ จ ้าง
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11. ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมอุบัติเหตุในการก่อสร้าง

11.1 ผู้รับจ้าง ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ที่ได้รับประกาศนียบัตร 
ประจำหน่วยงาน และต้องจัดทำเอกสารแนบท้าย เอกสารประกวดราคาเกี่ยวกับ “ระบบการจัดการความ 
ปลอดภัยในงานก่อสร้าง” เพ ื่อป ้องก ันและควบคุมอ ุบ ัต ิเหตุท ี่เก ิดข ึ้นตามาตรฐานในความปลอดภัยฯของ 
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กำหนด

11.2 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้าง ตามข้อ 11.1 จะต้องจัดทำ 
แผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในงานอย่างละเอียดและซัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัย 
ในการทำงานก่อสร้าง และยื่นต่อองค์การหรือคณะกรรมการตรวจงานจ้าง ก่อนการดำเนินการก่อสร้างภายใน 
7 วัน นับแต่วันทำสัญญาจ้าง

11.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงาน ตามข้อ 11.2 อย่างเคร่งครัดและสอดคล้อง 
ก ับกฎหมายและระเบ ียบปฏิบ ัต ิท ี'กำหนดไว้ พร ้อมรายงานการดำเน ินงานตามแผนการปฏิบ ัต ิงานความ 
ปลอดภัยด้งกล่าว ให้องค์การหรือคณะกรรมการฯ รับทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง

12. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมาย 

และระเบียบได้กำหนดไวโดยเคร่งครัด

13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมไต้ที่
นางชุติมา ดำรงรัตน์ โทรศัพท์/โทรสาร : 0 2316 1680, 0 2316 1680

หากต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็น 
ลายล ักษณ ์อ ักษ ร หรือทาง e-m ail in[erk.2484@ gmail.coma ^ การ,โดยต ้องเป ็ด เผยซ ืฅและท ี่คผ ่ของ 
ผู้ให้ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

(นางอารี แช่มเสถียร) 
ห.กปด.23
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