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ขอบเขตของงาน        (Term of  Reference : TOR) 
งานกอสรางอาคารศูนยพฒันาเด็กเล็กบานทองหลาง   หมูท่ี 3  ตําบลบานนา อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง 
  
1.   ความเปนมา       ตามที่รัฐบาล ฯพณฯทานนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ ไดมีนโยบายตาม
แผนปฏิบัติการไทยเขมแข็ง 2555 เพื่อการพัฒนาและยกระดับการศึกษาของทองถ่ิน ประกอบกับองคการ
บริหารสวนตําบลมีเงินงบประมาณไมเพียงพอที่จะดําเนินการกอสราง อาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดตามความ
ตองการของชุมชน จึงทําใหตองขอรับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลครึ่งหนึ่งและทางองคการบริหารสวน
ตําบลสนับสนุนอีกครึ่งหนึ่ง เพื่อใหไดตัวอาคารที่มาตรฐาน เพื่อที่จะบริหารจัดการในเรื่องของสภาพแวดลอม
และความปลอดภัยที่ เอื้ออํานวยตอการพัฒนาสติปญญาและความปลอดภัยของเด็กเล็ก ดังนั้นจึงเปน
ความสําคัญอยางยิ่งที่จะชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็กเล็ก เนื่องเพราะวาการพัฒนาสติปญญาของเด็กเล็กจะ
เปนพื้นฐานของการพัฒนาในดานอื่นๆในระดับที่สูงขึ้น อีกทั้งจะเปนการสรางพื้นฐานที่ดีใหเกิดกับเด็กใน
อนาคตภายใตหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  (Good   Governance) 

2.   วัตถุประสงค 
  2.1   กอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองหลาง หมูที่ 3 ตําบลบานนา อําเภอกะเปอร  
จังหวัดระนอง 
  2.2   สรางเสริมและพัฒนาความพรอมของเด็กเล็กทุกๆดานแบบองครวม 
  2.3   เพื่อใหการบริการสงเสริมและพัฒนาเด็กเล็กกระจายไปสูชุมชนอยางทั่วถึง 
  2.4   เพื่อใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการใหเปนไปตามความตองการของชุมชนโดย
แทจริง 

3.   คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
  3.1   ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลดวยระบบอีเล็กทรอนิกส 
  3.2   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ช่ือแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
  3.3   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นและตองไมเปนผูมี
ประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอีเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประมูลจางดวย 



ระบบอีเล็กทรอนิกสหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการ
ประมูลจางดวยระบบอีเล็กทรอนิกสคร้ังนี้    
  3.4   ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และคุมกันเชนวานั้น 
  3.5   ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางขององคการบริหารสวนตําบล
บานนา 
  3.6   ผูเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐานโดยมิตองใสซองปดผนึก แยกเปน 2 สวนคือ 
    สวนท่ี 1   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
     (ก)หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวน ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
     (ข)บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง 
   (2)   ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวนพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
   (3)   ในกรณีที่ผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญา
ของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเขารวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (1) 
   (4)   สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 
              สวนท่ี 2   อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
   (1)   หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นทําการแทน และสําเนาบัตรประจําประชาชนของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมทั้งรับรอง
สําเนาถูกตอง 
   (2)   หลักประกันซอง 
   (3)    สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางประเภทเดียวกับงานที่ประมูลจางดวยระบบ
อีเล็กทรอนิกสในวงเงินไมนอยกวา 1,137,000.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) 
   (4)   สําเนาหลักฐานการซื้อแบบแปลนกอสราง พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  3.7   ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารประกอบดวยขอเสนอดานเทคนิคและคุณสมบัติของผูเสนอราคา
ทั้งหมดตอคณะกรรมการประกวดราคาโครงการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองหลาง หมูที่ 3 
ตําบลบานนา อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง ตามวัน เวลา สถานที่ที่กําหนด 



4.   แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
  4.1   อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 
    4.1.1   แบบอาคารเปนอาคารตามแบบมาตรฐานอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก สถ.ศพด.3 แบบ
ไมตอกเสาเข็ม 
     ขอมูลเพิ่มเติม 
   1.   การกอสรางงานรายนี้จะดําเนินการกอสรางโดยไมมีการตอกเสาเข็มเพราะพื้นที่ที่จะดําเนินการ
กอสรางเปนที่ราบเชิงเขาและทางองคการบริหารสวนตําบลบานนาไดดําเนินการกอสรางอาคารภายในบริเวณ
ดังกลาวโดยไมมีการตอกเสาเข็มอยูกอนที่จะดําเนินการกอสรางอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
  2.   การกอสรางงานรายนี้ หากภายหลังปรากฏวา แบบรูปรายละเอียดที่กําหนดเกิดขอขัดแยง 
จําเปนตองมีการวินิจฉัย ก็ใหอยูในดุลพินิจ คําวินิจฉัยของผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจงานจาง โดย
การอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
  3.   ในกรณีที่จะตองมีการเปลี่ยนคุณลักษณะ หรือองคประกอบอื่นของวัสดุที่กําหนดในแบบแปลน
ใหมทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน ก็ใหเปลี่ยนวัสดุนั้นๆเปนวัสดุที่มีคุณลักษณะและองคประกอบอื่นที่มี
มาตรฐานของการใชงานเชนเดียวกันกับวัสดุที่กําหนดในครั้งแรก โดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ตรวจงานจางและโดยอนุมัติของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานนา 
  4.   ระบบและขนาดที่กําหนดไวในรายการและแบบแปลน ใหยึดถือของขนาดสถานที่จริงเปนเกณฑ 
โดยอาจจะมีขนาดเล็กหรือใหญกวาก็ได ซ่ึงผูรับจางจะตองดําเนินการใหโดยไมคิดราคาเพิ่มหากมีขนาดที่
ใหญกวา แตหากมีขนาดเล็กกวาที่กําหนด ทางผูวาจางจะปรับลดราคาตามสัดสวนของปริมาณงาน ทั้งนี้มิให
ถือวาเปนการดําเนินการผิดจากแบบแปลนและเงื่อนไขที่กําหนดไว 
  5.   วัสดุอุปกรณกอสรางใดๆ ที่ยังตองรอการบรรจบเมน หรือเชื่อมตอใหครบองคประกอบของวัสดุ 
ใหเปนหนาที่และความรับผิดชอบของผูรับจางจะตองนําเสนอแบบวัสดุอุปกรณ ขอมูลทางเทคนิคเสนอตอผู
วาจางกอนดําเนินการติดตั้งและตองทําการทดสอบใหคณะกรรมการตรวจงานจาง เห็นวาถูกตอง แข็งแรง 
สวยงาม และใชการไดดีทุกประการ โดยกระบวนการทดสอบดังกลาวจะตองผานความเห็นชอบในเบื้องตน
จากวิศวกรหรือสถาปนิกที่มีคุณวุฒิเกี่ยวของกับงานนั้นๆเสียกอน 
  6.   หากผูรับจางมีความประสงคจะขอตออายุสัญญา หรือขออุทธรณการตออายุสัญญา ใหแจงความ
ประสงคเปนลายลักษณอักษรแสดงเหตุผล ความจําเปน พรอมเอกสารหลักฐานตางๆ (ถามี) โดยใหยื่น
โดยตรงตอหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ องคการบริหารสวนตําบลบานนา ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังนี้ 
   6.1   การขอตออายุสัญญา เมื่อไดแจงเหตุหรือพฤติการณเปนลายลักษณอักษรใหผูรับจาง
ทราบตามสัญญาที่กาํหนดแลว ก็ใหยื่นคํารองตอผูวาจางโดยผานทางหัวหนาเจาหนาที่พัสดุกอนวันสิ้นสุดแหง
สัญญา หรืออยางชาไมเกิน 15 วัน นับแตวันสิ้นสุดแหงสัญญา 
   6.2   การขออุทธรณการตออายุสัญญา ใหผูรับจางยื่นคํารองตอผูวาราชการจังหวัดภายใน 15 
วัน นับแตวันที่ไดรับผลการพิจารณาตออายุสัญญา 
 



   6.3   การยื่นคํารองขอตออายุสัญญา หรือขออุทธรณการตออายุสัญญาที่ยื่นเกินกําหนด
ระยะเวลาตามที่กําหนด ในขอ 6.1 และ 6.2 ก็ใหถือไดวาผูรับจางไมขอใชสิทธิ์ในการตออายุสัญญาจาง 
  4.2   ขอกําหนดและเงื่อนไขทั่วไป 
   1.   การสํารวจตรวจสอบสถานที่กอสราง   ผูรับจางตองเขามาดูสถานที่กอสรางตามวัน เวลา
ที่องคการบริหารสวนตําบลบานนากําหนด เพื่อที่จะไดทราบถึงสภาพทั่วไป ทั้งระดับของพื้นดินและขอบเขต 
รวมทั้งตรวจสอบสภาพแวดลอมโดยรอบบริเวณสถานที่กอสราง รวมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลอ่ืนที่เปน
ประโยชนหรืออาจจะเปนอุปสรรคแกผูรับจาง ซ่ึงหากผูรับจางไมเขามาดูสถานที่กอสราง ภายหลังในระหวาง
การดําเนินการกอสรางหากเกิดปญหาหรืออุปสรรคที่กระทบกระเทือนตองานกอสรางทางผูรับจางจะยกมา
เปนขอยกเวนที่จะไมดําเนินการกอสราง โดยอางวาไมทราบขอเท็จจริงตางๆ ทั้งนี้เพื่อประโยชนของผูรับจาง
เองจะกระทํามิได 
   2.   ส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ   ผูรับจางตองจัดใหมีโรงเก็บวัสดุและอุปกรณในบริเวณ
สถานที่กอสรางใหเหมาะสมและเพียงพอกับความตองการใชงาน รวมทั้งใหผูรับจางจัดใหมีบานพักคนงาน 
หองน้ํา-หองสวม และสาธารณูปโภคที่จําเปนใหเพียงพอ และใหมีการดูแลรักษาความสะอาดและมีการกําจัด
ขยะมูลฝอย มิใหกอความรําคาญกับบุคคลอื่นๆที่อาศัยอยูโดยรอบ 
   3.   การปองกันการลวงลํ้า   ผูรับจางจะตองดูแลคนงานและปองกันทรัพยสินของตนเองและ
งานกอสราง รวมทั้งของบุคคลอื่น โดยมิใหมีการลวงลํ้า บุกรุกที่ขางเคียงหรือที่สาธารณะ หรือทําความ
เสียหายตอทรัพยสินของบุคคลอื่น หรือกอเหตุอันรําคาญหรือขัดตอประเพณีความเชื่อถือของชุมชน รวมทั้ง
การเก็บทําความสะอาดและรื้อถอนเมื่องานแลวเสร็จ ใหเปนภาระคาใชจายที่ผูรับจางตองรับผิดชอบเอง
ทั้งหมด 
   4.   การติดตั้งปายชื่อโครงการกอนดําเนินการ   ผูรับจางจะตองจัดใหมีปายชื่อโครงการกอน
การดําเนินงานกอสรางขนาดไมเล็กกวา 1.00 x 2.00  เมตร ทําดวยวัสดุที่มีความทนทาน เพียงพอกับระยะเวลา
กอสรางอาคาร โดยใหเขียนขอความตางๆตามที่องคการบริหารสวนตําบลบานนากําหนดเสียกอนที่จะจัดทํา
ปายถาวรภายหลังงานกอสรางแลวเสร็จสมบูรณ 
   5.   การใหความรวมมือชวยเหลือผูควบคุมงาน   ผูรับจางจะตองจัดหาเครื่องมือที่จําเปน และ
ชางผูชํานาญงานฝมือมาทําการกอสรางใหถูกตองตามแบบรูปรายละเอียดตามที่กําหนด และใหมีการ
ประสานงานใหความชวยเหลือผูควบคุมงานในการตรวจการปฏิบัติงานเพื่อดูความถูกตอง หรือตรวจสอบ
วัสดุในงานกอสรางตามที่ผูควบคุมงานตองการ รวมทั้งใหการชวยเหลือและประสานงานกับผูรับจางรายอื่นที่
เจาของโครงการกําหนดในการปฏิบัติงานใหสอดคลองและเปนไปดวยดี 
   6.   การเบิกจายเงิน   ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางโดยถือราคาแบบเหมา
รวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงินเปนงวดๆไ ดังนี้ 
  งวดที่ 1   เปนจํานวนเงินรอยละ 50 ของคาจาง จะจายเมื่อผูรับจางไดดําเนินการถมดิน ปรับพื้นที่ งาน
ฐานราก  งานคอดิน เทเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคา กอผนัง งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก งานมุง
หลังคา แลวเสร็จตามรายละเอียดที่ระบุไวในแบบแปลน หรือเนื้องานกอสรางแลวเสร็จไมนอยกวา 50 
เปอรเซ็นต ของงานตามที่ระบุในแปลน เปนระยะเวลานอยกวาหรือไมเกิน 90 วัน 



  งวดที่ 2    เปนจํานวนเงินอีกรอยละ 50 ของคาจาง จะจายเมื่อผูรับจางไดดําเนินการฉาบผนัง ติดตั้งวง
กบหนาตางและประตู ติดตั้งสุขภัณฑ งานฝาเพดาน ทาสี จัดทําระบบไฟฟาและระบบประปา และฐานระบบ
ตางๆ ที่มีอยูในแบบแปลน เก็บกวาดเศษวัสดุที่เหลือใชรอบบริเวณสถานที่กอสรางใหสะอาดเรียบรอย รวมทั้ง
ดําเนินการในรายละเอียดอื่นๆ จนแลวเสร็จสมบูรณตามสัญญาจางทุกประการ เปนระยะเวลานอยกวาหรือไม
เกิน 90 วัน 
   7.   การปองกันความเสียหาย    
    7.1   กอนเริ่มลงมือกอสรางอาคาร ผูรับจางตองสํารวจรายละเอียด ตําแหนงความลึก
และขนาดของโครงสรางใตดิน ฐานรากอาคารขางเคียงหรือส่ิงกอสรางอื่น เชน ทอประปา สายเคเบิ้ล เปนตน 
และงานมาตรฐานอยางหนึ่งอยางใดเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ ชีวิต รางกายและทรัพยสิน 
    7.2   หากจะตองทําการกีดขวางจราจร ทางระบายน้ําหรืออ่ืนๆ อันจะกอความ
เดือดรอนแกชุมชน ผูรับจางตองจัดใหมีวิธีปองกันและใหทําการแกไขใหใชงานไดดีเชนเดิม 
    7.3  ผูรับจางจะตองจัดใหมีการปองกันอันตรายตางๆที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคล หรือ
ทรัพยสินในบริเวณกอสรางและบริเวณใกลเคียงโดยรอบ ซ่ึงมีผลเกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการ 
    7.4   หากเกิดความเสียหายขึ้นในการดําเนินการกอสราง ผูรับจางตองเปนผูชดใช
หรือทําขึ้นใหมเพราะเหตุแหงการทําละเมิดตอบุคคลหรือทรัพยสินนั้นๆ 
    7.5   เมื่อจะตองขุดดินในบริเวณใกลเคียงหรือใกลชิดทรัพยสินของบุคคลหรือ
ทรัพยสินอื่นๆที่มีผูครอบครองดูแล ผูดําเนินการจะตองจัดใหมีเครื่องมือหรือวัสดุปองกันอันตรายที่อาจจะ
เกิดขึ้นตามความจําเปนในขณะนั้นๆ 
  4.3 งานหลักโครงสรางรูปพรรณและหลังคา 
   4.3.1   เหล็กโครงสรางรูปพรรณแบบกลาง ตองไดมาตรฐาน มอก. 107-2533 
   4.3.2   เหล็กโครงสรางรูปพรรณเชื่อมประกอบ ตองไดมาตรฐาน มอก.1303-2538 
   4.3.3   เหล็กโครงสรางรูปพรรณรีดรอน ตองไดมาตรฐาน มอก.1227-2537 
   4.3.4   เหล็กโครงสรางรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ตองไดมาตรฐาน มอก.1228-2537 
   4.3.5   ลวดเชื่อมเหล็ก ตองไดมาตรฐาน มอก.49 
   4.3.6   สลักเกลียว (Bots) ตองไดมาตรฐาน มอก.291 
   4.3.7   เหล็กรูปพรรณทั้งที่ประกอบแลวและยังไมไดประกอบ จะตองเก็บไวบนพื้นยกเหนือ
พื้นดิน โดยจะตองดูแลใหปราศจากฝุน ไขมัน หรือส่ิงแปลกปลอมอื่น เพื่อไมใหเหล็กเกิดมีสนิม 
  4.4   การปฏิบัติงาน 
   4.4.1   เมื่อวัสดุมายังที่กอสราง ผูรับจางตองแจงใหผูควบคุมงานเขามาตรวจสอบ โดยวัสดุที่
นํามาใชตองไมเปนสนิมขุม ตองมีพื้นที่หนาตัดขวางคงที่ตลอด ไมเกิดการโกงงอ 
   4.4.2   การตอประกอบโครงสรางเหล็กใหใชวิธีเชื่อมตอดวยประกายไฟฟาหรือสลักเกลียว
ตามรูปแบบ หรือรูปขยายรายละเอียดที่ไดรับการอนุมัติแลว 
   4.4.3   โครงสรางเหล็กจะตองทาสีรองพื้นกอนการติดตั้งและรอยเชื่อมตอตางๆ จะตองเคาะ
เอาสะเก็ดลวดเชื่อมออกกอนที่จะทาสีรองพื้นทุกจุดที่มีการเชื่อมตอ 



   4.4.4   หามทาสีในขณะที่ผิวเหล็กกําลังรอน ซ่ึงอาจจะทําใหสีบวมหรือเกิดฟองที่ผิวได 
   4.4.5   กอนทาสีช้ันสุดทาย จะตองแจงใหผูควบคุมงานตรวจสอบการเชื่อมตอและสีรองพื้น
ใหเรียบรอยเสียกอน หากมีบริเวณที่ตองทาสีรองพื้นใหมใหผูรับจางดําเนินการทาสีซอมแซมใหเรียบรอย
โดยเร็ว 
  4.5   การตรวจสอบ   ในกรณีที่เกิดขอสงสัยในความมั่นคงแข็งแรงของชิ้นสวน หรือรอยตอตางๆของ
โครงสราง ผูควบคุมงานอาจใหมีการทดสอบการรับน้ําหนักบรรทุก หรือการทดสอบดวยวิธีพิเศษ โดย
คาใชจายตางๆที่เกิดขึ้นมาใหเปนภาระของผูรับจางที่จะตองชําระคาทดสอบแตเพียงผูเดียว 
  4.6   ขอกําหนดเฉพาะของงาน    
   4.6.1   หากแบบหรือรายการใดเกิดขอขัดแยงหรือไมสอดคลองกันหรือมิไดกําหนด
รายละเอียดไว แตจําเปนตองดําเนินการเพื่อความแข็งแรงและสวยงามตามหลักวิชาชางที่ดี ผูรับจางจะตอง
ปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง โดยไมมีขอโตแยงใดๆ และใหถือวาไมเปนการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเนื้อ
งานจนเปนภาระทางคาใชจายของผูรับจางแตประการใด 
   4.6.2   วัสดุที่ใชจะตองมีคุณสมบัติเฉพาะตามมาตรฐานอุตสหกรรม 
   4.6.3   วัสดุและอุปกรณทุกชนิดที่นํามาใช กอนนํามาใชจะตองใหผูควบคุมงานทราบทุกครั้ง 
   4.6.4   การทดสอบคุณภาพวัสดุกอสรางทุกชนิดใหอยูในดุลยพินิจของชางควบคุมงาน 
   4.6.5   ระยะเวลาดําเนินการทั้งหมด  ใหผู รับจางดําเนินการใหแลวเสร็จตามแบบรูป
รายละเอียดในขอสัญญาที่กําหนดไว 
   4.6.6   ระยะเวลาแลวเสร็จสมบูรณภายใน 180 วัน 

5.   ระยะเวลาดําเนินการ   ชวงไตรมาส 2- ไตรมาส 3 ตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2553 – มิถุนายน 2553 

6.   ระยะเวลาสงมอบงาน    ผูรับจางตองดําเนินการกอสรางศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานทองหลาง หมูที่ 3 ตําบล
บานนา อําเภอกะเปอร  จังหวัดระนอง ใหแลวเสร็จตามรายละเอียดตามสัญญาทุกประการภายใน 180 วัน นับ
แตวันลงนามในสัญญาจางกับทางองคการบริหารสวนตําบลบานนา อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง หากทาง
ผูรับจางไมสามารถสงมอบงานจางตามเวลาที่กําหนด ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางในอัตราวันละ 
0.10 ของคาจางตามสัญญาจาง และผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาจาง แตหากผูรับจางยินยอมเสีย
คาปรับโดยไมมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น ทางผูวาจางอาจจะพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 

7.   วงเงินในการกอสรางหรือราคางานกอสรางในครั้งนี ้
  วงเงินงบประมาณ  2,274,000.-  บาท (สองลานสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถวน) ราคากลางเปนราคา
ตามแบบมาตรฐาน สถ.ศพด.3 แบบไมตอกเสาเข็ม ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน 

8.   หนวยงานรับผิดชอบ 
  สวนโยธา องคการบริหารสวนตําบลบานนา โทร. 0-7789-0114 



9.   กําหนดขายเอกสารประมูลงานจาง   ดวยวิธีทางอีเล็กทรอนิกส ในราคาชุดละ 5,000.-บาท ที่สวนการคลัง 
องคการบริหารสวนตําบลบานนา โทร. 0-7789-0114 ระหวางวันที่                                  ถึงวันที่ 

10.  กําหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา   เพื่อเขาสูระบบการเสนอราคา สวนการคลัง องคการบริหารสวน
ตําบลบานนา จะแจงใหทราบในภายหลัง 

11.  กําหนดยื่นเอกสารการประมูลงานจาง   ดวยวิธีทางอีเล็กทรอนิกสในวันที่                                 ระหวาง
เวลา 09.00 น ถึง 10.00 น ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางขององคการบริหารสวนตําบลระดับ
อําเภอ ช้ัน 2 ที่วาการอําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง และจะเปดซองเพื่อดําเนินการคัดเลือกในเบื้องตนใหเปนผู
มีสิทธิ์เสนอราคา ตั้งแตเวลา 10.30 น เปนตนไป โดยจะแจงผลการพิจารณาใหทราบเฉพาะรายที่ผานการ
คัดเลือก โดยไมเปดเผยรายชื่อผูผานการคัดเลือกดังกลาว ตอสาธารณะชน 

หมายเหตุ 
  1.  ประชาชนผูสนใจ สามารถวิจารณและเสนอขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางขอบเขตของงาน
กอสรางครั้งนี้เปนลายลักษณอักษร โดยไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) ไดโดยตรงที่ สวนโยธา ที่ทําการ
องคการบริหารสวนตําบลบานนา เลขที่ 75 ตําบลบานนา อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง 85120 หรือทาง
โทรสารหมายเลข 0-7789-0114 หรือจะสงทาง E-Mail office@bannasao.go.th และทางเว็บไซดของ
กรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) ภายใน 3 วันโดยเริ่มนับแตวันที่ ไดสงประกาศใหกับทาง
กรมบัญชีกลางและเว็บไซดขององคการบริหารสวนตําบลบานนา โดยใหระบุช่ือจริงและที่อยูที่สามารถติดตอ
ได มิฉะนั้นจะไมรับไวพิจารณา 
  2.   ผูวาจางขอสงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการตามขอกําหนดนี้ไดตลอดเวลา 
หากเห็นวาจะเกิดประโยชนกับทางราชการ โดยผูยื่นขอเสนอทุกรายไดยินยอมที่จะไมเรียกรองคาเสียหายที่
อาจจะเกิดมีขึ้นมาไมวาจะเปนในกรณีใดๆกับทางองคการบริหารสวนตําบลบานนาทั้งสิ้น 
  3.   การลงนามสัญญาจางจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติเงินอุดหนุนทั่วไป เรียบรอยแลว 
         

       (ลงชื่อ)    ประธาน 
                  (นายธิติวุฒิ   กองสุนทรวงศ) 
         ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานนา 

       (ลงชื่อ)    กรรมการ 
                 (    นายอาคม   ชัยรัตน    ) 
        หัวหนาสํานักงานปลัด 

       (ลงชื่อ)    กรรมการ/เลขานุการ 
                 (   นายวิโรจน  หัสจักร   ) 
             ผูชวยชางโยธา 



 


