
ที� หน่วย

1 ชื�อโครงการ การศึกษาจัดทําแผนงานพัฒนาทางหลวง แผนงานอํานวยความปลอดภัย

และติดตามผลการดําเนินงาน กรมทางหลวง

2 วงเงินงบประมาณที�ได้รับการจัดสรร 15,000,000.00                                                                                            บาท

3 วันที�กําหนดราคากลาง 17 ตุลาคม 2557

4 ค่าตอบแทนบุคลากร 11,785,400.00                                                                                            บาท

- บุคลากรหลัก 5,057,000.00                                                                                              บาท

- บุคลากรสนับสนุน 6,728,400.00                                                                                              บาท

4.1 ประเภทที�ปรึกษา สาขาคมนาคมขนส่ง

4.2 คุณสมบัติที�ปรึกษา วุฒิไม่ตํ�ากว่าปริญญาโท  และประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

4.3 จํานวนที�ปรึกษา

- บุคลากรหลัก 5                                                                                                                 คน

- บุคลากรสนับสนุน 24                                                                                                               คน

5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ 646,000.00                                                                                                 บาท

6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ -                                                                                                             บาท

7 ค่าใช้จ่ายอื�นๆ 2,568,600.00                                                                                              บาท

8 รายชื�อผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย ตามคําสั�งกรมทางหลวง

9 ที�มาของการกําหนดราคากลาง

รายการ

แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที�ปรึกษาไทย  หนังสือกระทรวงการคลัง

ที� กค0903/ว.99  ลว.20 พ.ย. 2546  อัตราค่าใช้จ่าย หลักเกณฑ์และแนวทาง

การพิจารณารายจ่ายประจําปี สํานักงบประมาณ มิ.ย.2556



ขอกําหนดการวาจางที่ปรึกษา (Term of Reference) 

โครงการศึกษาจัดทําแผนงานพัฒนาทางหลวงแผนงานอํานวยความปลอดภัย 

และติดตามผลการดําเนินงาน  กรมทางหลวง 

 
1. บทนํา 

 

 การจัดทําแผนงานในปจจุบันมีกระบวนการที่คอนขางยุงยากและซับซอนทั้งยังสิ้นเปลืองทรัพยากรบุคคล

จํานวนมาก นอกจากนั้นยังสงผลใหเกิดความแตกตางในรายละเอียดและวิธีการคํานวณราคาตอหนวยและความ

แตกตางของรูปแบบเอกสารแผนงาน ทําใหเกิดความยุงยากในการตรวจสอบและพิจารณาแผนงานของผูบริหาร เพื่อ

ชวยอํานวยความสะดวกและลดความซับซอนในการจัดทําแผนงาน ควรมีการพัฒนาโปรแกรมจัดทําแผนงานและ

ระบบติดตามความกาวหนาแผนงาน เพื่อใหการจัดทําแผนงานและพิจารณาแผนงานรวมถึงการติดตามความกาวหนา

ในการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัดเวลาและคาใชจาย และถูกตองตามหลักเกณฑของ

กรมบัญชีกลาง นอกจากนั้นยังชวยใหแผนงานที่จัดทําข้ึนมีรูปแบบและมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศทําใหการ

พิจารณาและตรวจสอบแผนงานของผูบริหารเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว  

     สํานักแผนงานตระหนักถึงศักยภาพและประโยชนที่จะไดรับในการพัฒนาตอยอดโปรแกรมจัดทําแผนงาน

และระบบติดตามความกาวหนาแผนงานใหครอบคลุมงานของกรมทางหลวง เพื่อใหการจัดทําแผนงานทั้งหมดของ

กรมทางหลวงมีมาตรฐานและเปนไปในทิศทางเดียวกัน ใชเทคโนโลยีและมีข้ันตอนการทํางานที่เหมือนกัน ทําใหงาย

ตอการเรียนรูและปองกันความสับสนในการจัดทําแผนงานและพิจารณาแผนงาน ทั้งยังชวยใหเกิดความคุมคาในการ

ลงทุนโดยการจัดทําแผนงานและพิจารณาแผนงานทั้งหมดของกรมทางหลวงจะมีการบริหารจัดการรวมกัน 

นอกจากนั้นยังชวยใหการบูรณาการขอมูลแผนงานทั้งหมดของกรมทางหลวงเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

  

2. คําจํากัดความ 

 

2.1 ผูวาจาง   หมายถึง กรมทางหลวง โดยสํานักแผนงาน 

2.2 ผูยื่นขอเสนอ   หมายถึง สถาบันของรัฐ หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ 

2.3 ที่ปรึกษา   หมายถึง ผูที่ไดรับการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการและ 

      ลงนามในสัญญาจางกับกรมทางหลวง 

2.4 ฐานขอมูลกลาง   หมายถึง ฐานขอมูลเพื่อใชในระบบบริหารงานกรมทางหลวง 

2.5 ฐานขอมูลแผนงาน  หมายถึง ฐานขอมูลเพื่อใชติดตามความกาวหนาแผนงานของกรมทางหลวง 
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2.6 ฐานขอมูลแหลงวัสดุงานทาง หมายถึง ฐานขอมูลที่รวบรวมมีแหลงวัสดุกอสรางงานทางของกรม 

      ทางหลวง  

2.7 Factor F   หมายถึง ตัวเลขซึ่งกําหนดข้ึนตามมติคณะกรรมการควบคุมราคากลาง 

      ใชคูณราคาตอหนวยของตนทุนออกมาเปนราคาคางานของ 

      โครงการ Factor F ประกอบดวย คาอํานวยการ ดอกเบี้ย  

      กําไร และภาษีโดย Factor F แบงออกเปน 3 ประเภทงาน 

      คือ งานทาง งานสะพานและทอเหลี่ยม และงานอาคาร 

2.8 คา K    หมายถึง ดัชนีที่ใชคํานวณเงินชดเชยคางานกอสรางเปรียบเทียบ  ณ  

      เวลาที่ผูรับเหมากอสรางเปดซองประกวดราคากับ เวลาที่สง 

      งาน ในแตละงวดสําหรับงานกอสราง สามารถนําคา K มา 

      คํานวณเพื่อขอรับเงินชดเชยไดมีทั้งหมด 5 ประเภท ไดแก  

      งานอาคารงานดิน งานทาง งานชลประทาน และงานระบบ 

      สาธารณูปโภค โดยมีสูตรที่ใช คํานวณคา K รวม 35 สูตร  

      ทั้งนี้ข้ึนอยูกับเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาจาง 

2.9 สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) หมายถึง กระบวนการทํางานเก่ียวกับฐานขอมูลเพื่อใชในการเก็บ 

      บันทึก แกไข ปรับปรุง จัดการวิเคราะหแสดงผล และรายงาน 

      ผลขอมูลเชิงพื้นที่ดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยอาศัย 

      ความสัมพันธทางภูมิศาสตรเปนตัวเชื่อมโยงความสัมพันธกับ 

      ขอมูลอ่ืนๆ 

 

3. วัตถุประสงค 

 

 กรมทางหลวงมีความประสงคจะวาจาง ”ที่ปรึกษา” โครงการศึกษาจัดทาํแผนงานพัฒนาทางหลวง แผนงาน

อํานวยความปลอดภัยและติดตามผลการดําเนินงานโดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

3.1 เพื่อพัฒนาฐานระบบการจัดทําแผนงานของกรมทางหลวง 

3.2 เพื่อปรับปรุงกระบวนการและระบบงาน  ใหลดความซ้ําซอนและปองกันขอผิดพลาดในการจัดทําแผนงาน

เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางถูกตองและมีรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน 

3.3 เพื่อปรับปรุงกระบวนการและระบบงานการติดตามความกาวหนาแผนงานของกรมทางหลวงใหเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพ  สามารถเชือ่มโยงและแสดงผลในระบบพิกัด 

3.4 เพื่อจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใชจายงบประมาณในรูปแบบเดียวกันทุกหนวยงาน 
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4. ขอบเขตการดําเนินงาน 

 

4.1 การศึกษาความตองการและออกแบบระบบ 

ที่ปรึกษาจะตองศึกษาความตองการและออกแบบระบบบริหารแผนงานทางหลวงเพื่อใหรองรับการบริหาร

งบประมาณ การจัดทําแผนงาน และการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานของแผนงานของกรมทางหลวง โดยที่

ปรึกษาจะตองจดัสงเอกสารสรุปผลการศึกษาความตองการและการออกแบบระบบดังตอไปนี้ 

1) สรุปผลการศึกษาความตองการของระบบ 

2) แผนภาพแสดงการทาํงานของผูใชระบบและความสัมพันธกับระบบ (Use Case Diagram) 

3) รายละเอียดอธิบายแผนภาพแสดงการทํางานของผูใชระบบและความสัมพนัธกับระบบ (Use Case 

Description) 

4) แผนภาพแสดงข้ันตอนการทํางานของผูใชระบบและความสัมพนัธกับระบบ (Activity Diagram) 

5) รายละเอียดการออกแบบหนาจอการทํางานของระบบ (Screen Design) 

6) แผนภาพโครงสรางฐานขอมูล (ER Diagram) 

7) พจนานุกรมฐานขอมูล (Data Dictionary) 

8) แผนภาพแสดงองคประกอบของระบบ (System Overview) 
 

4.2 การพัฒนาฐานขอมูลกลางดานแผนงาน 

ที่ปรึกษาจะตองดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลกลางดานแผนงาน พรอมนําเขาขอมูลและเชื่อมโยงขอมูลกับ

ฐานขอมูลภายนอกที่เก่ียวของ โดยมีขอบเขตการดําเนินงานดังตอไปนี ้

1) จัดหาและติดตัง้ฮารดแวรเพื่อใชสนับสนนุการจัดทาํฐานขอมูลกลางดานแผนงานดงัตอไปนี ้

 เคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย(Server) จํานวน 1 เคร่ือง ที่มีคุณลักษณะข้ันต่าํดังตอไปนี ้

o มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 8 แกนหลัก (8 core) หรือดีกวา และมีความเร็ว

สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz จํานวนไมนอยกวา 2 หนวย 

o CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหนวยความจาํแบบ Cache Memory ไม

นอยกวา 20 MB  

o มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา ขนาดไมนอยกวา 32 GB 

o สนับสนนุการทํางาน RAID ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 

o มีหนวยจัดเก็บขอมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 

10,000 รอบตอนาที และมีความจุไมนอยกวา 450 GB จํานวนไมนอยกวา 4 หนวย 

o มี DVD-ROM หรือดีกวา แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) 

จํานวน 1 หนวย 
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o มีชองเชื่อมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือ

ดีกวา จํานวนไมนอยกวา 2 ชอง 

o มีPower Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จํานวน 2 

หนวย 

o ติดตั้งซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสทิธิ์ถูกตองตามกฎหมาย 

 เคร่ืองสํารองไฟฟา(UPS) ขนาด 3 kVAจํานวน 1 เคร่ือง ที่มีคุณลักษณะข้ันต่าํดังตอไปนี ้

o มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 3 kVA ( 2,100 Watts) 

o มีแรงดัน Input (VAC) 220+/-25% หรือดีกวา 

o มีแรงดัน Output (VAC) 220+/-5% หรือดีกวา 

o สามารถสาํรองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 5 นาท ี

2) จัดหาและติดตั้งระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) สําหรับใชบริหารขอมูลแผนงานของกรมทางหลวง  

และขอมูลที่เก่ียวของ โดยระบบจัดการฐานขอมูล (DBMS) จะตองมีคุณลักษณะข้ันต่ําดังตอไปนี้ 

 สนับสนนุ Network Protocol แบบ TCP/IP เปนอยางนอย 

 สนับสนนุการเก็บขอมูลดวยระบบ Unicode 

 สามารถทาํการสํารองและกูขอมูล (Database Backup/Restore) ได 

 สนับสนนุมาตรฐานดงัตอไปนี ้

(1) Open Database Connectivity (ODBC) 

(2) Java Database Connectivity (JDBC) 

(3) ANSI SQL92 หรือสูงกวา 

 รองรับการทํางานบนระบบปฏิบัติการ Windows 

3) นําเขาขอมูลและจัดทําฐานขอมูลกลางดานแผนงาน เพื่อรองรับการบริหารงบประมาณ การจัดทํา

แผนงาน และการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงาน และการคํานวณเงินชดเชยตามสัญญาแบบ

ปรับราคาได(คา K) สําหรับแผนงานของกรมทางหลวง 

4) ดําเนินการเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลที่เก่ียวของ โดยจะตองเชื่อมโยงขอมูลกับฐานขอมูลตางๆ 

ภายในกรทางหลวงที่มีอยูแลวและรองรับฐานขอมูลที่จะถูกพัฒนาเพิ่มข้ึนในอนาคตไดเปนอยางดี โดย

อยางนอยจะตองสามารถเชื่อมโยงกับฐานขอมูลดังตอไปนี้ 

 ฐานขอมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป (AADT) สํานักอํานวยความปลอดภัย 

 ฐานขอมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง สํานักอํานวยความปลอดภัย 

 ฐานขอมูลกลางงานบาํรุงทาง สาํนักบริหารบาํรุงทาง 

 ฐานขอมูลแผนงานบาํรุงทาง สาํนักบริหารบํารุงทาง 
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 ฐานขอมูลแผนพัฒนาทางหลวงหรือPMS กลุมงานวางแผน  สํานักแผนงาน 

 ฐานขอมูลระบบทะเบียนทางหลวงสาํนักแผนงาน ฯลฯ 
 

4.3 การพัฒนาระบบบริหารแผนงานทางหลวง 

ที่ปรึกษาจะตองดําเนินการพัฒนาระบบบริหารแผนงานทางหลวง เพื่อสําหรับสนับสนุนการทํางานของ

เจาหนาที่ในการบริหารแผนงานของกรมทางหลวงโดยระบบที่พัฒนาข้ึนจะตองรองรับการทํางานและเปนไปตาม

เงื่อนไขดังตอไปนี้ 

1) การบริหารแผนความตองการงบประมาณมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รองรับกระบวนการเสนอแผนความตองการงบประมาณเบื้องตนงานของกรมทางหลวงจาก

หนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาค ตามที่กรมทางหลวงกําหนด 

 สามารถคํานวณตําแหนงพิกัดโครงการและสรางแผนที่ GIS แสดงที่ตั้งโครงการโดยอัตโนมัติ 

เมื่อผูใชระบุหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม กม.เร่ิมตน และ กม.สิ้นสุด ของโครงการ 

 มีฟงกชันชวยตรวจสอบและแจงเตือนระยะประกันผลงาน หากชวง กม. ดําเนินการที่เสนอใน

แผนความตองการงบประมาณเบื้องตนไปซอนทับกับแผนงานที่เคยดําเนินการในอดีตที่มี

ระยะเวลาไมเกิน 2 ป นับจากวันที่สงมอบงาน 

 มีฟงกชันชวยคํานวณตําแหนงหลักกิโลเมตรบนทางหลวงเมื่อผูใชปอนขอมูลพิกัดภูมิศาสตร

หรือคลิ๊กบนแผนที่ เพื่อชวยคนหาหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม กม. ดําเนินการ 

ตามขอมูลบัญชีสายทางปจจุบัน 

 สามารถเชื่อมโยงขอมูลจากฐานขอมูลภายนอก อาทิ ขอมูลปริมาณจราจรเฉลี่ยรายวันตลอดป 

(AADT)ขอมูลอุบัติเหตุบนทางหลวง ขอมูลความเรียบของถนน (IRI) ขอมูลแผนพัฒนาทาง

หลวง เพื่อใชประกอบการจัดทําแผนความตองการงบประมาณเบื้องตน 

 รองรับสืบคนขอมูลแผนความตองการงบประมาณเบื้องตนทั้งในอดีตและปจจุบัน ตาม

หมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม หรือชื่อตอนควบคุม 

 สามารถสงออกขอมูล (Data Export)แผนที่ GISแผนความตองการงบประมาณเบื้องตนใน

รูปแบบ Shapefile ทั้งแบบที่เปนจุด (Point) และเสน (Line) 

 สามารถสงออกขอมูล (Data Export) แผนความตองการงบประมาณเบื้องตนในรูปแบบไฟล

MS Excel หรือ PDF  

 รองรับการนําเขาขอมูลแผนความตองการงบประมาณเบื้องตนที่อยูในรูปแบบไฟล Comma-

Separated Values (CSV) 

 มีระบบนําเสนอแผนที่ GISแผนความตองการงบประมาณเบื้องตนโดยผูใชสามารถสืบคนขอมูล

บนแผนที่ GIS ไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 
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o การสืบคนขอมูลตามหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม หรือชื่อตอนควบคุม  

o การสืบคนขอมูลตามตําบล อําเภอ และจังหวัด 

o การสืบคนขอมูลตามแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยสรางทาง/ศูนยสรางและ

บูรณะสะพานสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง และสํานักแผนงาน/สํานักอํานวย

ความปลอดภัย/สํานักบริหารบํารุงทาง 

o การสืบคนขอมูลตามรหัสงานและปงบประมาณ 

o การสืบคนขอมูลภายในรัศมีจากตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรที่ผูใชกําหนด 

 

2) การจัดสรรงบประมาณมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รองรับกระบวนการจัดสรรงบประมาณตามแนวทางที่กรมทางหลวงกําหนด 

 รองรับการกําหนดกรอบงบประมาณและแหลงงบประมาณในแตละป 

 สามารถสรุปงบประมาณที่จัดสรรและงบประมาณคงเหลือตามแหลงงบประมาณ 

 มีกราฟ แผนภาพ หรือตารางขอมูล แสดงการกระจายงบประมาณตามสายทาง ตามรหัสงาน 

ตามขอบเขตการปกครอง และตามหนวยงานของกรมทางหลวง 

 มีกราฟ แผนภาพ หรือตารางขอมูล เปรียบเทียบการกระจายงบประมาณในอดีตกับปจจุบัน  

 สามารถสืบคนขอมูลการใชงบประมาณในอดีตตามหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม 

หรือชื่อตอนควบคุม 

 มีฟงกชันชวยตรวจสอบชวง กม. ที่ซอนทับระหวางแผนงานของสํานักแผนงาน สํานักอํานวย-

ความปลอดภัย และสํานักบริหารบํารุงทาง 

 มีฟงกชันชวยตรวจสอบและแจงเตือนแผนงาน ที่ชวง กม. ยังอยูในระยะประกันผลงาน 

 สามารถสืบคนขอมูลแผนงานที่รอการจัดสรรงบประมาณ แผนงานที่ไดรับการจัดสรร

งบประมาณแลวและแผนงานที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ 

 

3) การจัดทําแผนงานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รองรับกระบวนการจัดทําแผนงานของกรมทางหลวง 

 รองรับการบันทึกขอมูลปริมาณงานและราคาตอหนวย (Unit Cost) ในแตละรายการงาน

(Work Item) โดยผูใชสามารถเพิ่มรายการงานไดเอง 

 รองรับการคํานวณ Factor F งานกอสรางทางและงานกอสรางสะพานและทอเหลี่ยมที่ใชคิด

คางานในปจจุบัน สําหรับการจัดทําแผนงาน 
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 รองรับการแนบรูปสภาพทางเดิม แผนที่ควบคุม แผนที่สังเขป และรูปตัด (Cross Section) 

สําหรับประกอบการจัดทําแผนงาน 

 รองรับการแนบรายละเอียดการคํานวณราคาตอหนวย (Unit Cost) เพื่อใชประกอบการ

พิจารณาแผนงาน 

 สามารถจัดทําเลมแผนงานใหอยูในรูปแบบไฟล PDF ไดโดยอัตโนมัติ 

 สามารถคํานวณคาสถิติราคาตอหนวย (Unit Cost) ในแตละรายการงาน(Work Item) และ

สถิติอ่ืนๆ เพื่อเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจในการจัดทําแผนงาน 

 มีฟงกชันในการสงออกขอมูล(Data Export) ราคาตอหนวย (Unit Cost) และขอมูลผลการ

พิจารณาแผนงานในรูปแบบไฟล MS Excel หรือ PDF ไดเปนอยางนอย 

 รองรับการดําเนินงานแบบขอใชผลการพิจารณาในปกอนหนา 

 

4) การพิจารณาแผนงานและติดตามความกาวหนามีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รองรับกระบวนการพิจารณาแผนงานและติดตามความกาวหนาตามแนวทางที่กรมทางหลวง

กําหนด 

 สามารถสืบคนขอมูลแผนงานที่รอการพิจารณา แผนงานที่ผานการพิจารณา และแผนงานที่

ตองไดรับการแกไข 

 มีฟงกชันชวยตรวจสอบชวง กม. ที่ซอนทับระหวางแผนงานของสํานักแผนงาน สํานักอํานวย

ความปลอดภัย และสํานักบริหารบํารุงทาง 

 มีฟงกชันชวยตรวจสอบและแจงเตือนแผนงาน ที่ชวง กม. ยังอยูในระยะประกันผลงาน 

 รองรับสืบคนขอมูลแผนงานในอดีตและปจจุบัน ตามหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม 

หรือชื่อตอนควบคุม 

 รองรับการนําเขาขอมูลจากระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP)และระบบ

บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)เพื่อใชติดตามความกาวหนาในการ

ดําเนินงานโครงการ 

 มีกราฟ แผนภาพ หรือตารางขอมูลสรุปความกาวหนาการดําเนินงานของแขวงการทาง/

สํานักงานบํารุงทาง ศูนยสรางทาง/ศูนยสรางและบูรณะสะพาน และสํานักทางหลวง/

สํานักงานทางหลวง  

 สามารถสงออกขอมูล (Data Export)แผนที่ GISตําแหนงที่ตั้งโครงการในรูปแบบ Shape file 

 รองรับการจัดทํารายงานและสรุปผลการดําเนินงาน ไดแก สรุปผลขอมูลตามขอบเขตการ

ปกครองระดับตําบล อําเภอ และจังหวัด, สรุปผลขอมูลตามสํานักทางหลวงและแขวงการทาง, 
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สรุปผลขอมูลตามหมายเลขทางหลวงและตอนควบคุม, สรุปผลขอมูลตามรหัสงาน, สรุปผล

ขอมูลตามปงบประมาณ, สรุปผลขอมูลตามผูรับจาง ฯลฯ 

 มีระบบนําเสนอแผนที่ GIS แสดงตําแหนงที่ตั้งและสถานะโครงการโดยผูใชสามารถสืบคน

ขอมูลบนแผนที่ GIS ไดตามเงื่อนไขดังตอไปนี้ 

o การสืบคนขอมูลตามหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม หรือชื่อตอนควบคุม 

o การสืบคนขอมูลตามตําบล อําเภอ และจังหวัด 

o การสืบคนขอมูลตามแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง ศูนยสรางทาง/ศูนยสรางและ

บูรณะสะพานสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง และสํานักแผนงาน/สํานักอํานวย

ความปลอดภัย/สํานักบริหารบํารุงทาง 

o การสืบคนขอมูลตามรหัสงานและปงบประมาณ 

o การสืบคนขอมูลภายในรัศมีจากตําแหนงพิกัดทางภูมิศาสตรที่ผูใชกําหนด 

 

5) การคํานวณเงินชดเชยฯ (คา K)มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รองรับการคํานวณเงินชดเชยตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) โดยอางอิงตามดัชนีราคา

วัสดุกอสรางของกระทรวงพาณิชยเปนเกณฑในการคํานวณ 

 ในการคํานวณคา K สําหรับกรณีที่มีงานกอสรางหลายประเภทรวมอยูในสัญญาเดียวกัน 

จะตองแยกคางานกอสรางแตละประเภทใหชัดเจนตามลักษณะของงานนั้น 

 ตาราง (Worksheet) การคํานวณเงินชดเชย (คา K) ที่พัฒนาข้ึน ตองใหผูใชสามารถกรอก

ขอมูล ปริมาณงาน และราคาที่ดําเนินการจริง รวมทั้งกรณี งานที่ทําไดเกินกวาที่ระบุในสัญญา 

(Over run) และกรณีทําไดนอยกวาที่ระบุในสัญญา (Under run) ดวย 

 สามารถสงออก (Data Export) ขอมูลผลการคํานวณในรูปแบบ MS Excel และ PDF ได 

 

6) การแจงเตือนและเรงรัดการดําเนินงานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 สามารถสรางเงื่อนไขการแจงเตือนและเรงรัดการดําเนินงานตามที่กรมทางหลวงกําหนด 

 แจงเตือนใหผูเก่ียวของทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส (E-mail) แบบอัตโนมัติ 

 

7) การสรางแผนที่ GIS เฉพาะกิจมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 รองรับการนําเขา(Data Import) ขอมูลหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม และ กม.

ดําเนินการ ที่จัดเก็บอยูในไฟล Comma-Separated Values (CSV)เพื่อใชสรางแผนที่ GISใน

กรณีเรงดวน 
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 สามารถสงออกขอมูล (Data Export) แผนที่ GIS ในรูปแบบ Shapefile ทั้งแบบที่เปนจุด 

(Point) และเสน (Line) 

 

8) การจัดการบัญชีผูใชงานมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 สามารถสรางบัญชีผูใชงานใหม แกไขขอมูลบัญชีผูใชงาน และลบบัญชีผูใชงาน โดยแบง

ผูใชงานออกเปนอยางนอย 4 ระดับดังตอไปนี้   

o ผูใชระดับแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง 

o ผูใชระดับศูนยสรางทาง/ศูนยสรางและบูรณะสะพาน 

o ผูใชระดับสํานักทางหลวง/สํานักงานทางหลวง 

o ผูใชระดับสํานักแผนงาน/สํานักอํานวยความปลอดภัย/สํานักบริหารบํารุงทาง 

 สามารถสืบคนขอมูลบัญชีผูใชงานและแกไขรหัสผานกลับเปนคาเร่ิมตน(Password Reset)ใน

กรณีที่ผูใชลืมรหัสผาน 

 

4.4 การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น 

ที่ปรึกษาจะตองดําเนินการพัฒนาโมบายแอพพลิเคชั่น (Mobile Application) ที่สามารถทํางานบน

ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android สําหรับใชในการสืบคนขอมูลแผนงานของกรมทางหลวงแบบออนไลนใน

ภาคสนาม โดยระบบที่พัฒนาข้ึนจะตองรองรับการทํางานและเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปนี ้

1) มีแผนที่ GIS เพื่อสําหรับแสดงตําแหนงโครงการแผนงานของกรมทางหลวง 

2) สามารถตรวจสอบตําแหนงปจจุบันของผูใชงานไดโดยอัตโนมัติ 

3) มีฟงกชันแปลงตําแหนงปจจุบันของผูใชงานเปนหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุมและหลัก

กิโลเมตร 

4) รองรับการสืบคนขอมูลแผนงานของกรมทางหลวงและแสดงขอมูลรายละเอียดตามที่กรมทางหลวง

กําหนด โดยตองรองรับเงื่อนไขการสืบคนขอมูลดังตอไปนี้ 

 การสืบคนแผนงานในรัศมีใกลเคียงกับตําแหนงปจจุบันของผูใชงาน 

 การสืบคนขอมูลตามหมายเลขสายทาง หมายเลขตอนควบคุม หรือชื่อตอนควบคุม 

 การสืบคนขอมูลตามตําบล อําเภอ และจังหวัด 

 การสืบคนขอมูลตามแขวงการทาง/สํานักงานบํารุงทาง 

 การสืบคนขอมูลตามศูนยสรางทาง/ศูนยสรางและบูรณะสะพาน 

5) มีการควบคุมการใชงาน รักษาความปลอดภัย โดยใชรหัสผูใช และรหัสผาน 
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4.5 การจัดสัมมนาและฝกอบรมใหเจาหนาที่ 

ที่ปรึกษาจะตองดําเนินการจัดสัมมนาและฝกอบรมใหเจาหนาที่เก่ียวของของกรมทางหลวงใหมีความรูความ

เขาใจในการดําเนินงานตามกระบวนการและระบบงานที่พัฒนาข้ึนใหม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1) จัดฝกอบรมผูดูแลระบบ จํานวน 1 คร้ัง  จํานวนไมนอยกวา 20 คน ใหมีความรูความเขาใจใน

ระบบงานและสามารถถายทอดการทํางานของระบบงานได 

2) จัดสัมมนาและฝกอบรมเจาหนาที่ของกรมทางหลวงจํานวน 2 คร้ังๆ ละจํานวนไมนอยกวา 100 คน 

เพื่อเผยแพรผลการศึกษาใหมีความรูความเขาใจในระบบงาน  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการ

ปรับปรุงระบบงานเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการนํามาใชปฏิบัติงานจริงตอไป 

 

5. การสงมอบรายงานและเอกสาร 

 

ที่ปรึกษาจะตองจัดสงรายงานผลการศึกษาและเอกสารตางๆ ใหกรมทางหลวงภายในเวลาที่กําหนด 

ดังตอไปนี้ 

5.1 รายงานเบื้องตน(Inception Report)  

ที่ปรึกษาตองสงรายงานเบื้องตนพรอม CD-ROM จํานวน 20 ชุด ใหกรมทางหลวงภายใน 30 วัน นับถัด

จากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานเบื้องตนจะตองประกอบดวย ความเปนมาของโครงการ ข้ันตอนและ

รายละเอียดวิธีการดําเนินงาน แผนการดําเนินงาน บุคลากรในโครงการ ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับจาก

โครงการ และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการศึกษาในคร้ังนี้ 

5.2 รายงานความกาวหนา (Progress Report)  

ที่ปรึกษาตองสงรายงานความกาวหนาพรอม CD-ROM จํานวน 20 ชุด ใหกรมทางหลวงภายใน 90 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานจะประกอบดวยเนื้อหาครอบคลุมการดําเนินงานตาม

รายละเอียดในขอ 4.1 รวมทั้งรายงานเก่ียวกับความลาชาและปญหา (ถามี) ตลอดจนวธิีแกไขอุปสรรคตางๆ 

โดยละเอียด 

5.3 รายงานฉบับกลาง (Interim Report)  

ที่ปรึกษาตองสงรายงานฉบับกลางพรอม CD-ROM จํานวน 20 ชุด ใหกรมทางหลวงภายใน 210 วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานจะประกอบดวยความกาวหนาการดําเนินงานตามรายละเอียดในขอ 

4.2 และ4.4รวมทั้งรายงานเก่ียวกับความลาชาและปญหา (ถามี) ตลอดจนวิธีแกไขอุปสรรคตางๆ โดย

ละเอียด 

 

 

10 
 



5.4 รางรายงานฉบับสมบูรณ (Draft Final Report)  

ที่ปรึกษาตองสงรางรายงานฉบับสมบูรณพรอม CD-ROM จํานวน 20 ชุด ใหกรมทางหลวงภายใน 300 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานจะประกอบดวยความกาวหนาการดําเนินงานตามรายละเอียดใน

ขอ 4.2 และ4.4 รวมทั้งรายงานเก่ียวกับความลาชาและปญหา (ถามี) ตลอดจนวิธีแกไขอุปสรรคตางๆ โดย

ละเอียด 

5.5 รายงานฉบับสมบูรณ (Final Report)  

ที่ปรึกษาตองสงรายงานฉบับสมบูรณพรอม CD-ROM จํานวน 50 ชุด พรอม CD-ROM ใหกรมทางหลวง

ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยรายงานจะประกอบดวยเนื้อหาครอบคลุมผลการ

ดําเนินงานโครงการทั้งหมดตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ 4 พรอมดําเนินการจัดสัมมนาและฝกอบรมให

เจาหนาที่ของกรมทางหลวง 

5.6 รายงานยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report) 

ที่ปรึกษาตองสงรายงานยอสําหรับผูบริหารพรอม CD-ROM จํานวน 50 ชุด ใหกรมทางหลวงภายใน 360 

วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการทั้งหมดโดยยอ 

5.7 คูมือการใชงานระบบ (User Manual) 

ที่ปรึกษาตองสงคูมือการใชงานระบบพรอม CD-ROM จํานวน 200 ชุด ใหกรมทางหลวงภายใน 360 วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5.8 คูมือผูดูแลระบบ (Admin Manual) 

ที่ปรึกษาตองสงคูมือผูดูแลระบบพรอม CD-ROM จํานวน 20 ชุด และสงมอบชุดคําสั่ง (Source Code) 

ใหแกกรมทางหลวง เพื่อใหเจาหนาที่ของกรมทางหลวงไดดําเนินการไดเองภายหลังการสงมอบงานของที่

ปรึกษา ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

6. การจายคาจาง 

 

6.1 การจายคาจางลวงหนา 

กรมทางหลวงจะจายคาจางลวงหนา จํานวนรอยละ 10 ของราคาคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาลงนามใน

สัญญากับกรมทางหลวง โดยกรมทางหลวงจะหักเงินคาจางลวงหนาคืนจํานวน รอยละ 10 ของคาจางงวดที่ 

1 ถึง งวดที่ 3 ตามขอที่ 6.2 และจะหักคาจางลวงหนาที่เหลือทั้งหมด ในคาจางงวดที่ 4 ตามขอที่ 6.2 

6.2 การจายคาจางตามงวดงาน 

กรมทางหลวงจะจายคาจางใหกับที่ปรึกษาโดยแบงจายเปนงวดรวม 4 งวด เมื่อไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการกํากับการศึกษาและคณะกรรมการตรวจการจางแลว ดังนี้ 
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1) งวดที่  1 จํานวนรอยละ 10 ของราคาคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาสงรายงานเบื้องตน 

(Inception Report) ตามขอ 5.1  

2) งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 30 ของราคาคาจางตามสัญญา เม่ือที่ปรึกษาสงรายงานฉบับกลาง 

(Interim Report)  ตามขอ 5.3 

3) งวดที่ 3 จํานวนรอยละ 45 ของราคาคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาสงรางรายงานฉบับสมบูรณ 

(Draft Final Report) ตามขอ 5.4 

4) งวดที่ 4(งวดสุดทาย) จํานวนรอยละ 15 ของราคาคาจางตามสัญญา เมื่อที่ปรึกษาสงรายงานฉบับ

สมบูรณ (Final Report) , รายงานยอสําหรับผูบริหาร (Executive Summary Report)และคูมือ

ตางๆ ตามขอ 5.5 , 5.6 , 5.7 และ 5.8 พรอมดําเนินการติดตั้งและทดสอบฮารดแวรและระบบ

สารสนเทศทั้งหมดที่พัฒนาข้ึน 

6.3 การหักเงินประกันผลงาน 

กรมทางหลวงจะหักเงินประกันผลงาน จํานวนรอยละ 10 ของคาจางที่จายในแตละงวด และจะจายคืนเงิน

ประกันผลงานภายใน 45 วัน นับจากวันที่จายคาจางงวดสุดทาย 

 

7. ระยะเวลาโครงการ วงเงินงบประมาณ และคาปรับ 
  

7.1 ที่ปรึกษาจะตองดําเนินงานตามขอบเขตของงานที่กําหนดไว ใหแลวเสร็จภายใน 360(สามรอยหกสิบ) วัน 

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

7.2 วงเงินงบประมาณตามโครงการทั้งสิ้น 15,000,000(สิบหาลาน) บาท 

7.3 กรณีที่ปรึกษาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จตามสัญญาอันเนื่องจากการดําเนินงานของที่ปรึกษาเองกรม

ทางหลวงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับรายวันเทากับรอยละ 0.03 ของราคาคาจางตามสัญญา 

 

8. หลักเกณฑการใหคะแนน 
  

 ผูวาจางกําหนดหลักเกณฑการใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิคโดยยึดถือความครบถวนถูกตองของเอกสารที่

เสนอ หากเสนอเอกสารไมถูกตองครบถวน จะไมพิจารณาใหคะแนนขอเสนอดานเทคนิค โดยจะพิจารณาใหคะแนน

ขอเสนอทางดานเทคนิคตามหัวขอดังนี้ 

1) ประสบการณที่ปรึกษา     20 คะแนน 

2) วิธีการดําเนินงาน (Methodology)    40 คะแนน 

3) บุคลากรหลัก      30 คะแนน 

4) ความเหมาะสมในการถายทอดความรู และประเมินประสบการณ 10 คะแนน 

 ใหเจาหนาที่ของหนวยงานผูวาจาง 

 รวม 100 คะแนน 
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 ผูวาจางจะพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และพิจารณาขอเสนอดานราคาเฉพาะรายที่ผานหลักเกณฑการ

พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคที่ไดคะแนนรวมไมนอยกวารอยละ 85 และไดคะแนนในแตละหัวขอไมนอยกวารอยละ 

75 

 

ตารางรายละเอียดการใหคะแนนดานเทคนิค 

ลําดับ รายการ คะแนนเต็ม ไดคะแนน 

1 ประสบการณทีป่รึกษา 20  

  ประสบการณทํางานที่มีลักษณะคลายคลงึกัน 

2 ประสบการณทํางานที่ในพืน้ที ่

 ขนาด, โครงสรางขององคกร และ โครงสรางการบริหาร 

4 ความชํานาญพิเศษ 

  

2 วิธีการดําเนินงาน 40  

  ความเขาใจของที่ปรึกษาในงานตาม TOR 

2 วิธีการดําเนินงาน 

 ความละเอียดและความเหมาะสมของแผนการดําเนนิงาน 

4 ความเหมาะสมและตารางการทาํงานของบุคลากรหลัก 

  

3 บุคลากรหลัก 30  

  วุฒิการศึกษา 

2 ประสบการณในสาขาหรือตําแหนงที่นาํเสนอ 

  

4 ความเหมาะสมในการถายทอดความรู และประเมินประสบการณ

ใหเจาหนาที่ของหนวยงาน ผูวาจาง 

10  

 รวม 100  

 

9. คุณสมบัติของที่ปรึกษา 

 

1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย  หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

2) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ

อิเลคทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP)  ตองลงทะเบียนในระบบอิเลคทรอนิกส  

ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

3) คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร  เวนแตการจายเงินแตละคร้ังซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น

บาท  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดได 

4) ผูยื่นขอเสนอตองมีบุคลากรที่มีความรู และความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงหนาที่  มีความชํานาญ

เก่ียวกับวิชาชีพเปนอยางดี  โดยตองประกอบดวยบุคลากรหลัก (Key Staff) ดังตารางตอไปนี้ 
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 นอกจากนี้ที่ปรึกษาจะตองจัดใหมีบุคลากรสนับสนุน เพื่อใหการดําเนินงานตามโครงการเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ  การเปลี่ยนแปลงบุคลากรหลัก (Key Staffs) ในชวงเวลาดําเนินการตามสัญญานี้ ที่ปรึกษาตองแจงให

กรมทางหลวงทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน 
 

 

10. หนาที่ของกรมทางหลวง 

 

10.1 กรมทางหลวงจะแตงตั้งคณะกรรมการในการดําเนินการใหเปนไปตามสัญญาในนามของกรมทางหลวง 

นอกจากนั้นกรมทางหลวงจะแตงตั้ง ผูประสานโครงการ (Counterparts) เพื่อการประสานงานและให

ความสนับสนุนงานดานตางๆ แกที่ปรึกษาตลอดชวงเวลาดําเนินการ 

10.2 กรมทางหลวงจะใหความรวมมือกับที่ปรึกษาตามสมควร เพื่อใหการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาดําเนินไปดวย

ความสะดวกและรวดเร็ว 

10.3 กรมทางหลวงจะใหขอมูลและเอกสารตางๆ เทาที่มีอยูในครอบครองของกรมทางหลวง ซึ่งเก่ียวของและ

จําเปนสําหรับโครงการตามสัญญานี้ เพื่อการใชประโยชนในการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา 

10.4 ขาวสารใดๆ ที่สงมาถึงกรมทางหลวงในระหวางสัญญา ซึ่งอาจจะมีผลกระทบตองานศึกษาของที่ปรึกษา

ทางใด ทางหนึ่ง กรมทางหลวงยินยอมใหที่ปรึกษารับทราบดวย 

ลําดับ ตําแหนง คุณสมบัติ/ประสบการณ 

1 
ผูจัดการโครงการ  

(Project Manager) 

มีคุณวุฒิไมต่าํกวาปริญญาโทดานวิศวกรรมศาสตร 

และมีประสบการณทาํงานไมนอยกวา 15 ป 

2 ผูเชี่ยวชาญดานประมาณราคา 
มีคุณวุฒิไมต่าํกวาปริญญาโทดานวิศวกรรมโยธาหรือดานบริหารงาน

กอสราง และมีประสบการณทํางานไมนอยกวา 10 ป 

3 
ผูเชี่ยวชาญดานบริหารงาน

กอสราง 

มีคุณวุฒิไมต่าํกวาปริญญาโทดานวิศวกรรมโยธาหรือดานบริหารงาน

กอสราง และมีประสบการณทํางานไมนอยกวา 10 ป 

4 ผูเชี่ยวชาญดานฐานขอมูล 

มีคุณวุฒิไมต่าํกวาปริญญาโทดานวศิวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร หรือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณทํางาน

ไมนอยกวา 10 ป 

5 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

มีคุณวุฒิไมต่าํกวาปริญญาโทดานวศิวกรรมคอมพิวเตอร วิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร หรือดานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีประสบการณทํางาน

ไมนอยกวา 10 ป 
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10.5 ภายใตเขตอํานาจและสิทธิของกรมทางหลวง กรมทางหลวงจะอํานวยความสะดวกแกที่ปรึกษาเขาไปใน

บริเวณที่ศึกษารวมทั้งในสวนที่เปนทรัพยสินสาธารณะเทาที่จําเปนเพื่อใหปฏิบัติงานในสนามไดโดยสะดวก 

 

11. หนาที่ความรับผิดชอบของที่ปรึกษา 

 

11.1 ที่ปรึกษาตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอผูกพันและตองใชความรูความชํานาญดานเทคนิคอยางดีที่สุด

เปนไปตามมาตรฐานที่ยอมรับกันทางวิชาชีพนานาชาติ ที่ปรึกษาตองปฏิบัติงานดวยความชํานาญเอาใจใส

และขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหเกิดประโยชนแกกรมทางหลวงมากที่สุดตลอดเวลา 

11.2 ที่ปรึกษาตองแตงตั้งบุคลากรเปน “ผูจัดการโครงการ” ซึ่งจะรับผิดชอบการปฏิบัติงานตางๆ ตามโครงการ

นี้ และแตงตั้งบุคลากรเปนผูติดตอประสานงานกับกรมทางหลวงในนามของที่ปรึกษาการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรหลัก (Key Staff) ในการดําเนินการตามสัญญาโครงการนี้ ที่ปรึกษาตองแจงใหกรมทางหลวง

ทราบลวงหนา และตองไดรับความเห็นชอบจากกรมทางหลวงกอน หากมีปญหาเกิดข้ึนอันเนื่องมาจาก

การศึกษาของที่ปรึกษา ที่ปรึกษาจะตองทําการแกไขใหเหมาะสมโดยถือเปนเงื่อนไขความรับผิดชอบของที่

ปรึกษาและจะตองดําเนินการใหลุลวงโดยเร็วอยางมีประสิทธิภาพ โดยจะเรียกรองเพิ่มเติมใดๆ จากกรม

ทางหลวงอีกไมได 

11.3 ที่ปรึกษาจะตองดําเนินงานใหเสร็จเรียบรอยตามสัญญาภายใน 360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

ความลาชาใดๆ อันเนื่องจากความบกพรองของที่ปรึกษาจนเปนเหตุใหที่ปรึกษาไมสามารถสงมอบงาน

ภายในกําหนดเวลาจะมีผลโดยตรงตอการพิจารณาคุณสมบัติของที่ปรึกษาสําหรับงานโครงการอ่ืนๆที่จะ

เกิดข้ึนในอนาคต 

11.4 เมื่อมีความจําเปนเกิดข้ึนหลังจากสิ้นสุดอายุสัญญาการวาจางแลว ที่ปรึกษาจะตองพรอมที่จะชวยบริการ

ใหคําปรึกษาแกกรมทางหลวง เพื่อแกไขปญหาที่เก่ียวกับโครงการทางดานตางๆ ที่อาจใหมีการให

คําปรึกษาดังกลาว ที่ปรึกษาจะดําเนินการใหเปนอยางดีโดยไมชักชาและมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยไมคิด

คาใชจายเพิ่มเติมตอกรมทางหลวง 

11.5 ที่ปรึกษาจะตองเก็บรักษาขอมูลทั้งหมดที่เก่ียวของกับงานโครงการนี้ ขอมูลดังกลาวจะตองพรอมใหกรม

ทางหลวงตรวจสอบตลอดเวลา ที่ปรึกษาจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการแกไขขอมูล หากพบวาเกิดจาก

ขอผิดพลาดของที่ปรึกษา โดยขอมูลทั้งหมดจะเปนทรัพยสินของทางราชการ 

11.6 ที่ปรึกษาจะตองเก็บสําเนาและเอกสารตนฉบับ รูปภาพ รวมทั้งขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของกับโครงการ

ทั้งหมดไวเปนความลับ และหามนํามาเปดเผยหากไมไดรับความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากกรมทาง

หลวง และจะตองสงมอบใหกรมทางหลวงเมื่องานเสร็จสิ้น และถือวาเปนสมบัติและลิขสิทธิ์ของกรมทาง

หลวง 
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12. การสงวนสิทธิ์ 

 

 ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ในการแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายการขอกําหนดดังกลาวนี้ไดตลอดเวลา รวมทั้ง

ใหถือวาการพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดของผูวาจางเปนเด็ดขาด ทั้งนี้ผูยื่นขอเสนอทุกรายไดตกลงยินยอมไมเรียกรอง

คาเสียหายที่เกิดข้ึนไมวากรณีใดๆ จากกรมทางหลวงทั้งสิ้น 
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