ร่างขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
งานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ
ระหว่างสถานีพษิ ณุโลก - เชียงใหม่
กองบํารุงทางเขตนครสวรรค์ และกองบํารุงทางเขตลําปาง ศูนย์บาํ รุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1. ความเป็นมา
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม 2554 อนุมัติให้ความเห็นชอบให้ดําเนินโครงการเงินกู้
เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้กรอบวงเงิน
12,475.4334 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่การรถไฟฯ ได้รับอนุมัติ 7,627.2360 ล้านบาท แยกเป็นในส่วนของ
โครงการปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ วงเงิน 7,20๕.2504 ล้านบาท โดยที่มีโครงการปรับปรุง
ทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ ระหว่างสถานีพิษณุโลก - เชียงใหม่ เป็นงานหนึ่งตามโครงการนี้ แต่โครงการ
ดังกล่าวต้องปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
2. วัตถุประสงค์
การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะจ้างเหมางานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ
โดยการผลิตหรือจัดหาหมอนคอนกรีตอัดแรงชนิด Mono Block พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริงครบชุด
และเปลี่ยนหมอนคอนกรีตแทนหมอนไม้, จัดหาพร้อมเปลี่ยนรางขนาด 100 ปอนด์ เอ. เชื่อมยาวและเปลี่ยนราง
ขนาด 100 ปอนด์ เอ. ความยาวมาตรฐาน, ผลิตหรือจัดหาและเปลี่ยนทางผ่ านเป็นชนิ ดแผ่นคอนกรีตกําลั งสูง
สํ า เร็ จ รู ป , เปลี่ ย นหมอนเหล็ ก แทนหมอนไม้ แ ละเปลี่ ย นหมอนไม้ บ นสะพาน, ปรั บ ปรุ ง ทางหลี ก , งานปรั บ ปรุ ง
ด้ า นอาณั ติ สั ญ ญาณและอื่ น ๆ ในทางรถไฟสายเหนื อ กองบํ ารุ งทางเขตนครสวรรค์ และกองบํ ารุ งทางเขตลํ าปาง
ศูนย์บํารุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา โดยมีพื้นที่ระหว่างสถานีพิษณุโลก – สถานีเชียงใหม่ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่
จาก กม.389+988 – กม.751+620 ระยะทางประมาณ 361,632 เมตร (เว้นช่วงแก้แนวทางระหว่าง
กม.676+814 – กม.681+000 ระหว่างสถานีแม่ตานน้อย – ขุนตาน) พร้อมทั้งเก็บกองวัสดุทางที่รื้อออกจากทาง
เพื่อส่งมอบคืนให้แก่ผู้ว่าจ้าง ณ สถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกําหนดให้
3. คุณสมบัตขิ องผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้ ง เวี ย นชื่ อ แล้ ว หรื อ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ ผลของการสั่ ง ให้ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลอื่ น เป็ น ผู้ ทิ้ ง งาน ตามระเบี ย บของ
ทางราชการ
3.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
U
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3.๔
ผู้ ประสงค์ จะเสนอราคาต้ องไม่ เป็ นผู้ ได้ รั บเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุ้ มกั น ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ยอมขึ้ นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของการรถไฟฯ
3.๖ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 829.618 ล้านบาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
การรถไฟฯ เชื่อถือ
4. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
การดํ า เนิ น งานปรั บ ปรุ ง ทางรถไฟที่ ไ ม่ ป ลอดภั ย ต่ อ การเดิ น รถ ระหว่ า งสถานี พิ ษ ณุ โ ลก – เชี ย งใหม่
ต้องปฏิบัติตามรายการละเอียดดังนี้
4.1 รายการละเอียดหมายอักษร “ก”รายการละเอียดงานปรับปรุงทางรถไฟที่ไม่ปลอดภัยต่อการเดินรถ
ระหว่างสถานีพิษณุโลก – เชียงใหม่
4.2 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ห” งานจัดหาและเปลี่ยนหมอนคอนกรีตอัดแรง
ชนิดโมโนบล็อก พร้อมเครื่องยึดเหนี่ยวรางแบบสปริง และงานเก็บวัสดุทาง
4.3 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร“ส-2” งานวางรางทางที่แก้ไขรัศมีโค้ง
4.4 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ด-1” งานเปลี่ยนรางความยาวขนาดมาตรฐาน หรือรางสั้น
4.5 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร“ฬ” งานจัดหาและเปลี่ยนแผ่นปูทางผ่านชนิดคอนกรีต
กําลังสูงสําเร็จรูป
4.6 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “อ”งานผลิตหรือจัดหาและเปลี่ยนประแจขนาด 80 ปอนด์ เอ,
100 ปอนด์ เอ พร้อมหมอนคอนกรีตอัดแรงสําหรับชุดประแจ
- แบบเลขที่ 1882-184, 1882-185, 1882-186
4.7 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ส” งานเชื่อมรางและเปลี่ยนรางเชื่อมยาวไม่จํากัด
4.8 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ส-1” งานคลายความเค้นของราง (Destressing)
ด้วยวิธีการดึงราง (Rail Tensor)
4.9 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ข-1” สําหรับงานผลิตหมอนเหล็กพร้อมเปลี่ยนแทน
หมอนไม้บนสะพานเหล็ก
4.10 รายการละเอียดงานอาณัติสัญญาณ
4.11 รายการละเอียดงานจัดทําประวัติทาง แผนผังย่านสถานี และแผนงานซ่อมบํารุงทางรถไฟ
4.12 รายการละเอียดการผลิต หรือจัดหาหินโรยทาง พร้อมขนบรรทุกขึ้นตู้รถไฟ
4.13 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ง” เรื่อง การอัดหินหมอน 8 จุด
4.14 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ญ” เรื่อง การลอกราง
4.15 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ฎ” เรื่อง การดัดรางนอกทาง
4.16 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ฏ” เรื่อง การจัดระยะหมอนพร้อมอัดหิน
4.17 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ณ” เรื่อง การตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลโค้ง
4.18 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ธ” เรื่อง การเปลี่ยนหมอนรองราง
4.19 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ฝ” เรื่อง การซ่อม ขุด ลอกร่องน้ํา
4.20 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “น” เรือ่ ง การลง และเกลี่ยหิน เข้าหิน
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4.21 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “พ” เรื่อง การเสริมบ่าทาง ลาดทาง
4.22 ตารางค่ามาตรฐานของการรถไฟฯ เรื่องค่าขยายขนาดทาง และการยกโค้ง
4.23 รายการจําเพาะการจัดหาเหล็กประกับราง
4.24 ข้อกําหนดจําเพาะสําหรับการจัดหาสลักเกลียวต่อราง แป้นเกลียว และแหวนสปริง พุทธศักราช 2553
4.25 รายการจําเพาะการจัดหาจานรองราง 100 ปอนด์ เอ
4.26 รายการจําเพาะตะปูแผงใช้สําหรับตอกหัวไม้หมอน พ.ศ.2542
4.27 รายการจําเพาะการจัดหาหม้อจารบีชโลมราง
4.28 ข้อกําหนดจําเพาะสําหรับการจัดหาโค้ชสกรู A, B
4.29 ข้อกําหนดจําเพาะในการผลิตรางประสาน ขนาด BS100A
4.30 รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค UIC Code 860-0(8th edition 1-7-1986),
SRT Supplementary Condition Applied to UIC Code No. 860-0(8th edition 1-7-1986)
Technical Specification for the Supply of Rails B.E.2543
- แบบเลขที่ 1882-147, แบบเลขที่ 1882-116
4.31 รม.8 และ รม.9 รายการละเอียดหมอนไม้
4.32 รายการละเอียดบํารุงทางหมายอักษร “ข” เรื่องการซ่อมทาง
4.33 รายการมาตรฐานสําหรับ การผลิตหมอนคอนกรีตอัดแรง สําหรับทางรถไฟ : ขนาด 1 เมตร
พุทธศักราช 2546
4.34 Testing of Assembled Concrete Sleeper
4.35 Technical Specification Supply of Monolithic Prestressed Concrete Sleepers
and rail Fastenings for Concrete Sleepers B.E.2538
4.36 Technical Specification for Monolithic Prestressed Concrete Sleepers B.E.2525 (1982 AD)
4.37 มาตรฐานการทดสอบหมอนกรีตอัดแรง Arema Chapter 30
4.38 รก.1/2537 รายการมาตรฐานสําหรับงานคอนกรีตล้วนและคอนกรีตเสริมเหล็ก
4.39 สมุดคู่มอื ว่าด้วยกฎแห่งความปลอดภัย (ส่วนหนึ่ง)
4.40 แบบเลขที่ 1966-36 แบบเขตโครงสร้างและเขตบรรทุกทั่วไปสําหรับทางเดี่ยว
4.41 แบบเลขที่ 1882-170 แบบจัดระยะหมอนคอนกรีตรองรางมาตรฐาน
4.42 แบบเลขที่ 1882-173 แบบการวางรางมาตรฐาน ขนาด 100 ปอนด์ A หน้าและ
ท้ายประแจ ขนาด 100 ปอนด์ A 3 คู่ต่อ (ในทางที่ใช้รางเชื่อมยาวหมอนคอนกรีต)
4.43 แบบเลขที่ 3431-8 แบบรางกันสําหรับหมอนคอนกรีตบนสะพาน (รางกัน 1 เส้น)
4.44 แบบเลขที่ ท.5/2552 แบบทางผ่านแผ่นคอนกรีตกําลังสูงสําเร็จรูป
4.45 แบบแผ่นพื้นทางเดินข้ามทางรถไฟ
4.46 แบบร่องระบายน้ําข้างทางรถไฟ
4.47 รูปตัดทางรถไฟมาตรฐาน สําหรับราง 100 ปอนด์ ทางเดี่ยว
4.48 แบบเลขที่ ภ.005 แบบการเดินสายลวดสลิงหุ้มพลาสติกหรือ PVC. เข้าราง
4.49 แบบเลขที่ ภ.006 แบบการตัด TRACK และการเดินสายเคเบิ้ลของวงจรประแจ 8 จุด
4.50 แบบเลขที่ EI.0021 แบบการติดตั้งสายเชื่อมหัวต่อราง
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ขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล ฝ่ายการช่างโยธา
การรถไฟแห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2220-4429
5. ระยะเวลาดําเนินงาน และส่งมอบงาน
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งทํ า งานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ถู ก ต้ อ งตามสั ญ ญาและส่ ง มอบงานภายใน 900 วั น นั บ ถั ด จาก
วันที่ได้รับมอบสถานที่
6. วงเงินในการจัดจ้าง
ราคากลาง (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0% ) เป็นเงิน 3,318,470,000.00 บาท (สามพันสามร้อยสิบแปดล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
หมายเหตุ
ประชาชนผู้ ส นใจสามารถวิ จ ารณ์ เ สนอข้ อ คิ ด เห็ น หรื อ ข้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ร่ า งขอบเขตของงานนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่ กองจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์โครงการพัฒนาและระบบข้อมูล
ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนกรุงเกษม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 หรือ
ทางเว็บไซต์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย www.railway.co.th, Email address : chaiyot.p@railway.mail.go.th
โดยระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ลงนาม.......................................................ประธานกรรมการ
(นายวิเชียร เลาหศักดิ์ถาวร) ญธพ.
ลงนาม.......................................................กรรมการ
(นายพินัย ใหญ่มาก)
หัวหน้ากอง - วบท.
ลงนาม.......................................................กรรมการ
(นายนที กําเนิดศิริ)
กทน.บง.
ลงนาม.......................................................กรรมการ
(นายสุทธิรักษ์ ยิม้ ยัง)
นิตกิ ร 6 สํานักงานอาณาบาล
ลงนาม.......................................................กรรมการและเลขานุการ
(นายชัยยศ ป.นุกูล)
กจจ.

