
รางขอบเขตของงาน (TERM OF REFFERENCE : TOR) 

โครงการจางกอสรางบานพักขาราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ  ตอกเสาเข็ม ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยา

ประจวบคีรีขันธ (กลุมงานตรวจอากาศ) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน ๑ หลัง ดวย

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : e – Biddinding) 

.............................................................................................................. 

๑. ความเปนมา 

  กรมอุตุนิยมวิทยา เห็นวาการพยากรณอากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพจำเปนตองมีขอมูล

การตรวจอากาศ ถูกตอง ครบถวน รวดเร็ว ทันเวลา ในทุกพื้นท่ี เพื่อใหการพยากรณอากาศและการเตือนภัย

ธรรมชาติ มีประสิทธิภาพ มากท่ีสุด จึงดำเนินการจัดต้ังสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรขัีนธ (กลุมงานตรวจอากาศ) 

เพื่อตรวจวัดขอมูลอุตุนิยมวิทยา นำไปใชประโยชน ท้ังในดานความปลอดภัย ดานการวางแผนปองกันฯ และดาน

การศึกษาพัฒนา ท้ังนี้เพื่อลดการสูญเสียชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๒. วัตถุประสงค 

 เพื่อกอสรางการทดแทนบานพักขาราชการของเดิมท่ีชำรุดเนื่องจากใชงานมาเปนเวลานาน และเพื่อใชเปนท่ี

พักอาศัยใหแกขาราชการที่ปฏิบัติงานกรมอุตุนิยมวิทยา จึงมอบหมายใหสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ (ฐานะ

หนวยเบิกจาย) จางกอสรางบานพักขาราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ  ตอกเสาเข็ม ที่สถานีอุตุนิยมวิทยา

ประจวบคีรีขันธ (กลุมงานตรวจอากาศ) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน ๑ หลัง 

เพื่อใหขาราชการพักอาศัย และปฏิบัติราชการ ติดตอประสานงานกับสวนราชการ 

๓.วิธีการ และหลักเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

 ดวยการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส (Electronic Bidding : e – Biddinding)  เกณฑการพิจารณาโดยใช

ราคารวม 

๔ คุณสมบัติผูเสนอราคา 

                 ๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                ๓.๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 
                 ๓.๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
                 ๓.๔. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกำหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.๕. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
                 ๓.๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 



                 ๓.๗. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
                 ๓.๘. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกจังหวัด

ประจวบคีรขัีนธ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี ้
                 ๓.๙. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคำส่ังใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น   
                 ๓.๑๐. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
๕. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ 

         จางกอสรางบานพักขาราชการระดับอาวุโสและชำนาญการ  ตอกเสาเข็ม ท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ 

(กลุมงานตรวจอากาศ) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ จำนวน ๑ หลัง ตามแบบโยธาฯ และแบบ 

ปร.๔ ปร.๕ ตามรายการกอสรางกอสรางฯ ขอกำหนด และเงื่อนไข 

๖. สถานท่ีดำเนินงาน   สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ (กลุมงานตรวจอากาศ) ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ  

๗. ระยะเวลาในการจัดจางและสงมอบงาน  ผูรับจางตองดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากลงนามใน

สัญญาจางหรือไดรับหนังสือจากสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธเริ่มลงมือปฏิบัติงานตามสัญญาจาง 

กำหนดแบงงวดงานและชำระเงิน เปน ๕ งวดดังนี ้

              งวดท่ี  ๑   เปนเงินรอยละ ๒๐ % ของสัญญาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงาน ตางๆ ดังตอไปนี้

แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานจางไวเปนท่ีเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

- งานเจาะสำรวจช้ันดิน  แลวเสร็จ 

- ติดต้ังปายประชาสัมพันธโครงการ  แลวเสร็จ 

- ปรับพื้นท่ีกอสราง, วางผังกอสรางอาคารแลวเสร็จ 

- ทำการตอกเสาเข็ม  แลวเสร็จ 

- กอสรางฐานราก หลอเสาตอมอรับคานคอดิน  แลวเสร็จ 

- เทคานคอดิน  แลวเสร็จ 

- เทพื้น ค.ส.ล. ภายในอาคารช้ันลางท้ังหมด แลวเสร็จ  

กำหนดใหแลวเสร็จภายใน ๓๖ วัน 

            งวดท่ี   ๒   เปนเงินรอยละ ๒๕ % ของสัญญาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานตางๆ ดังตอไปนี้

แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานจางไวเปนท่ีเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

- หลอเสา ค.ส.ล. รับพื้นช้ันท่ี ๒ แลวเสร็จ 

- กอสรางคานรับพื้นช้ันท่ี ๒ แลวเสร็จ 

- กอสรางพื้นช้ันท่ี ๒  แลวเสร็จ 



- กอสรางเสารับคานโครงหลังคา แลวเสร็จ 

- ติดต้ังโครงหลังคาพรอมมุงกระเบ้ืองหลังคาแลวเสร็จ 

กำหนดใหแลวเสร็จภายใน ๗๒ วัน 

             งวดท่ี ๓   เปนเงินรอยละ ๒๐% ของสัญญาจาง   เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานตางๆ ดังตอไปนี้

แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานจางไวเปนท่ีเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

- กออิฐผนังพรอมติดต้ังวงกบประตูไม และวงกบหนาตางประตูไมท้ังช้ัน ๑ และช้ัน ๒ แลวเสร็จ 

- ติดต้ังบันไดและชานพักบันได แลวเสร็จ 

- ฉาบปูนผนังอาคารท้ังหมด  แลวเสร็จ 

- ติดต้ังฝาเพดานแผนเรียบท้ังช้ันท่ี ๑ - ๒ และฝาเพดานสวนอื่นๆ ท้ังหมด แลวเสร็จ 

- วางระบบทอน้ำดีและทอโสโครกและบอเกราะ-บอซึม  แลวเสร็จรอยละ ๕๐ 

กำหนดใหแลวเสร็จภายใน ๑๐๘ วัน 

             งวดท่ี ๔   เปนเงินรอยละ ๑๕% ของสัญญาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานตางๆ ดังตอไปนี้

แลวเสร็จ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานจางไวเปนท่ีเรียบรอยแลว  ดังนี้ 

- งานพื้นช้ัน ๑ , งานปูกระเบ้ืองพืน้และบุกระเบ้ืองผนังหองน้ำ ท้ังหมดแลวเสร็จ 

- ติดต้ังประตู-หนาตาง ท้ังหมด  แลวเสร็จ 

- วางระบบประปาทอน้ำดีและทอโสโครก รวมท้ังบอเกรอะ-บอซึม  แลวเสร็จ 

- ติดต้ังสุขภัณฑหองน้ำ ท้ังหมด  แลวเสร็จ 

กำหนดใหแลวเสร็จภายใน ๑๔๔ วัน 

             งวดท่ี ๕  เปนเงินรอยละ ๒๐% ของสัญญาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ไดปฏิบัติงานท้ังหมด ใหแลวเสร็จ

เรียบรอยตามสัญญาจาง รวมท้ังทำสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย ตามท่ีกำหนดไว ดังตอไปนี้แลวเสร็จ และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานไวเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนี้ 

- ติดต้ังระบบไฟฟาและติดต้ังมิเตอรท่ีพรอมเช่ือมตอไฟฟาของการไฟฟาฯ แลวเสร็จ  

  (การขอใชไฟฟาสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ(กลุมงานตรวจอากาศ) จะเปนผูขอใชไฟฟาจากการไฟฟาฯ สวน   

คาใชจายในการ  ดำเนินการผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด) 

- ติดต้ังมิเตอรน้ำของการประปาสวนภูมิภาค ท่ีพรอมเช่ือมตอกับระบบน้ำประปาภายในบานพกั  

(การขอใชน้ำประปาสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ(กลุมงานตรวจอากาศ) จะเปนผูขอใชน้ำประปาจากประปาสวน

ภูมิภาค สวนคาใชจายในการดำเนินการผูรับจางจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด) 

- ทาสีภายในและภายนอกอาคารท้ังหมด  แลวเสร็จ 

- งานอื่นๆ ตามสัญญาจางใหแลวเสร็จเรียบรอยท้ังหมด 

- เก็บทำความสะอาด รอบๆ บริเวณสถานท่ีกอสรางท้ังหมด 

กำหนดใหแลวเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน 



๘. วงเงินในการจัดจาง   

           เงินงบประมาณกอสรางครั้งนี้ ๑,๑๙๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนเกาหมื่นสามรอยบาทถวน)  

 ๙. อัตราการปรับ 

           คาปรับตามสัญญาจางแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสนี้ หรือขอตกลงจางเปนหนังสือจะกำหนด 

ดังนี ้

          ๙.๑   กรณีท่ีผูรับจางนำงานท่ีรับจางไปจางชวงใหผูอื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไมไดรับอนุญาตจากสถานี

อุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ จะกำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของ

งานจางชวงนัน้ 

          ๙.๒  กรณีท่ีผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญาจางกอสราง นอกเหนือจากขอ ๘.๑ จะกำหนดคาปรับเปนรายวันเปน

จำนวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจาง 

๑๐. ปญหาการขัดแยง  หรือการตีความ 

          ในกรณีท่ีมีความจำเปนตองตีความขอใด  หรือมีขอความใดท่ีขัดแยงในประกาศประกวดราคา  หรือเอกสาร

ประกวดราคา หรือในเอกสารอื่นใดก็ตาม  ซึ่งมีความจำเปนตองวินิจฉัยตัดสิน   เพื่อใหการประกวดราคาครั้งนี้เปนไป

ดวยความเรียบรอยบรรลุวัตถุประสงคของกรม  สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรขัีนธ (ฐานะหนวยเบิกจาย)  ตาม

มอบหมาย  ขอสงวนสิทธิท่ีจะเปนผูตีความ  และวินิจฉัยขอขัดแยงซึ่งใหถือเปนอันเด็ดขาด  และถึงท่ีส้ินสุด 

 ๑๑. การรับประกันความชำรุดบกพรอง 

            ผูรับจางจะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของงานจางท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลา ไมนอยกวา  ๒ ป  นับ

ถัดจากวันท่ีสถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธไดรับไวในราชการแลว โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดี

ดังเดิมภายใน  ๓๐  วัน (นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง) 

๑๒.หนวยงานรับผิดชอบดำเนินการ  สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ 

            ๑๒.๑ ติดตอสอบถามเพิ่มเติมไดท่ี   :  สถานีอุตุนิยมวิทยาประจวบคีรีขันธ ๒๓๙ ตำบลประจวบ อำเภอเมือง 

จังหวัดประจวบฯ ๗๗๐๐๐  โทร ๐๓๒-๖๐๒๐๒๐ 

  
คณะกรรมการรางขอบเขตงาน (TERM OF REFFERENCE : TOR) 

 

ลงช่ือ.............................................  ประธานกรรมการ 

              (นายยศักด์ิ  จงดี)  

                                             เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน 

 

     ลงช่ือ................................ กรรมการ                         ลงช่ือ................................................. กรรมการ                  

           (นางสาววชิราภรณ  กอมณี)              (นายเกษม ราษฎรธนารักษ) 

    เจาพนักงานอุตุนิยมวิทยาชำนาญงาน                             ชางกอสราง ช๔  


