
ขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) 

โครงการ  :   จางกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท บริเวณเสนทางสัญจรโดยรอบสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) อาคารโครงการศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

 -------------------------------------- 

1. ความเปนมา 

ตามที่ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) หรือ สสน. ไดกอสรางอาคาร

ศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา บนที่ดินราช

พัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท. 159 โฉนดที่ 7014 บนเนื้อที่ 2-1-82 ไร ซึ่งมีอาณาเขต ทิศเหนือจดคลอง

ในที่ราชพัสดุ ทิศใตจดที่ราชพัสดุ (กรมปศุสัตว) ทิศตะวันออกจดคลองในที่ราชพัสดุ และทิศตะวันตกจดที่ราช

พัสดุ  (กรมวิชาการเกษตร) นั้น สสน. มีความประสงคจะดําเนินการกอสรางถนนภายนอกอาคาร 

ในสวนดานหนาที่เปนถนนดินลูกรัง รวมไปถึงถนนในที่ราชพัสดุซึ่งอยูในความครอบครองของกรมวิชาการ

เกษตร ที่เปนถนนคอนกรีตเดิมซึ่งมีสภาพชํารุด รวมระยะทางประมาณ 376 เมตร ใหเปนถนนลาดยาง 

แอสฟลท ใหสามารถใชสัญจรไปมาไดอยางสะดวกปลอดภัย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใชงานรวมกันของ

ราชการ และสาธารณะตอไป  

2.  วัตถุประสงค 

เพื่อกอสรางถนนภายนอกอาคารในสวนดานหนาที่เปนถนนดินลูกรัง รวมไปถึงถนนในที่ราช

พัสดุซึ่งอยูในความครอบครองของกรมวิชาการเกษตร ที่เปนถนนคอนกรีตเดิมซึ่งมีสภาพชํารุด รวมระยะทาง

ประมาณ 376 เมตร ใหเปนถนนลาดยางแอสฟลท เพื่อประโยชนตอการสัญจร ใหสามารถใชสัญจรไปมาได

อยางสะดวกปลอดภัย ซึ่งจะเปนประโยชนตอการใชงานรวมกันของราชการ และสาธารณะตอไป 

3.  คุณสมบัติผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานรัฐไว

ชั่วคราวเนื่องจากเปนผูไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานตามที่ สสน. กําหนด 

3.6 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทาง

ราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงาน 

ตามระเบียบของทางราชการ 
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3.7 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอราคา

รายอื่น และ/หรือ ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

3.8 ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม

ยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น 

3.9 ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดลงทะเบียนในระบบ

อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัด

จางภาครัฐ 

3.10 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีประสบการณในการกอสรางถนนลาดยางแอสฟลท 

ภายในระยะเวลาไมเกิน  5  ป นับถึงวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา โดยตองยื่นเอกสารผลงาน หรือ สัญญาจางที่

เคยทํากับหนวยราชการหรือเอกชน แนบมาพรอมเอกสารยื่นเสนอราคา มีผลงานหรือสัญญาจางกอสราง

ประเภทเดียวกันกับงานทีต่องการจางรอยละ 49 ของวงเงินที่ตองการจาง  

3.11 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีบุคลากร และเจาหนาที่ประจําโครงการ ทํางานเต็มเวลา

โดยตองแสดงหลักฐานในวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ดังนี้ 

    - วิศวกรโยธาควบคุมงาน ตองมีประสบการณ ไมนอยกวา  3  ป นับถึงวันที่ยื่นเอกสาร

เสนอราคา และตองมีใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ไมต่ํากวาระดับภาคีวิศวกร 

อยางนอย  1  คน   

4.  ขอบเขตของงาน 

ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสรางถนนภายนอกอาคารในสวนดานหนาที่เปนถนนดินลูกรัง 

รวมไปถึงถนนในที่ราชพัสดุซึ่งอยูในความครอบครองของกรมวิชาการเกษตร ที่เปนถนนคอนกรีตเดิมซึ่งมี

สภาพชํารุด รวมระยะทางประมาณ 376 เมตร ใหเปนถนนลาดยางแอสฟลท ซึ่งมีขอบเขตของงานดังตอไปนี้ 

4.1 ผูรับจางจะตองจัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องจักรและแรงงาน  และชางฝมือประจําของ

บริษัท  (ไมใชแรงงานจางเหมาชวง)  ตลอดจนการดําเนินการอื่นๆ  เชนการประสานงาน  การขนสงและภาษี

อากรเปนตน  เพื่อใหงานกอสรางแลวเสร็จตามวัตถุประสงค  และสงมอบงานไดถูกตองตามรูปแบบและ

รายการ 

4.2 บุคลากรและเจาหนาประจําโครงการผูรับจางจะตองจัดหาบุคลากรและเจาหนาที่ประจํา

โครงการกอสราง ตามรายละเอียด ขอ 3.11   

4.3 ขอกําหนดและเงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

 ผูรับจางตองดําเนินการกอสรางตามรายละเอียดขางตน  ขอกําหนดและเงื่อนไขในการ

ปฏิบัติงานรวมทั้งแบบรูปรายการหรือเอกสาร  ซึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมในภายหลัง  เพื่อใหผลงานการกอสรางได

มาตรฐานมีความมั่นคงถาวร  ประณีตและถูกตองตามหลักวิชาการชางที่ดี 
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4.4 ในกรณีที่เกิดความเสียหายใดๆ  แกสาธารณะสมบัติหรือพื้นที่ซึ่งมีผูครอบครอง  เชน

ถนนสายใหญ  ถนนของหนวยงานขางเคียง  หรือตรอกซอยขางเคียง  อันเนื่องมาจากผลและวิธีการดําเนินการ

กอสรางของผูรับจาง  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบจัดซอมใหเสร็จเรียบรอยทันท ี

 ผูรับจางจะตองรับผิดชอบหากมีความเสียหายใดๆ  เกิดขึ้นกับบุคคลหรือสถานที่ของผูอาศัย

ขางเคียงอันเนื่องจากการทํางานของผูรับจางหากเกิดเหตุการณขางตน 

4.5 ผูรับจางตองติดตั้งแผนปายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานกอสรางดังกลาว โดยมีขอความ

เห็นชัดเจน ประกอบดวย  

  1) ชื่อหนวยงานเจาของงบประมาณ ชื่อโครงการและลักษณะงาน  

  2) ชื่อผูรับจาง  

  3) เลขสัญญา วันเริ่มสัญญา และวันสิ้นสุดสัญญา 

  4) วงเงินคากอสราง 

  5) ผูควบคุมงาน 

  6) เจาหนาที่หรือวิศวกรผูควบคุมงาน พรอมหมายเลขติดตอ 

5.  แบบรูปรายการและคุณลักษณะเฉพาะ 

               งานกอสรางถนนภายนอกอาคารในสวนดานหนาที่เปนถนนดินลูกรัง รวมไปถึงถนนในที่ราช

พัสดุซึ่งอยูในความครอบครองของกรมวิชาการเกษตร ที่เปนถนนคอนกรีตเดิมซึ่งมีสภาพชํารุด รวมระยะทาง

ประมาณ 376 เมตร ใหเปนถนนลาดยางแอสฟลท รายละเอียดตามแบบรูปรายการ ซึ่งประกอบดวยงาน

โดยสังเขปดังนี้ 

1. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลทภายนอกอาคารบริเวณดานหนา และตีเสนจราจร 

รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

2. กอสรางถนนลาดยางแอสฟลททับถนนเดิม ในที่ราชพัสดุซึ่งอยูในความครอบครองของ

กรมวิชาการเกษตร และเสนจราจร รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

3. ขุดลอกคลองในที่ราชพัสดุ รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

4. งานถมดินและวางทอลอดเชื่อมตอกับระบบเดิม รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

5. งานฉาบแตงคาน คสล. รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

6. งานติดตั้งโคมไฟสองสวาง รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

7. งานเจาะชองระบายน้ําทะลุกําแพงกันดิน รายละเอียดตามแบบรูปรายการ 

6.  สถานทีด่ําเนินการกอสราง 

  ดําเนินการกอสรางถนนภายนอกอาคารในสวนดานหนาที่เปนถนนดินลูกรัง อาคารโครงการ

ศูนยวิจัยและพัฒนาศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมไปถึงถนน

ในที่ราชพัสดุซึ่งอยูในความครอบครองของกรมวิชาการเกษตร ที่เปนถนนคอนกรีตเดิมซึ่งมีสภาพชํารุด รวม

ระยะทางประมาณ 376 เมตร ณ บริเวณพื้นที่เกษตรกลางบางเขน เขตจัตุจักร กรุงเทพมหานคร ทะเบียนที่

ราชพัสดุ กท.159 โฉนดเลขที่ 1074    
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7.  ระยะเวลาดําเนินการ 

 ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือนับถัดจากวันที ่สสน. ระบุใหเริ่มทํางานตาม

หนังสือแจงเริ่มงาน 

8. คาจางและการจายเงิน 

 สสน. จะจายเงินคาจาง ในงวดเดียว  เมื่อผูรับจางปฏิบัติงานตามขอ 5 ทั้งหมดใหแลวเสร็จเรียบรอย

ตามแบบรูปรายการและสัญญา รวมทั้งทําสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย ทั้งหมดใหแลวเสร็จครบถวน 

ภายใน  45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือนับถัดจากวันที ่สสน. ระบุใหเริ่มทํางานตามหนังสือแจง

เริ่มงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานครบถวนเรียบรอยแลว 

9.  วงเงินงบประมาณ 

 งบประมาณ 4,128,000 บาท (สี่ลานหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันบาทถวน) 

10. เกณฑการพิจารณา  

  สสน. ใชเกณฑราคา เปนเกณฑในการพิจารณาคดัเลือก 
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