
ร�างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จ�างเหมาปรับปรุงสํานักงาน สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ และ สํานักงานขนส�งจังหวัดชัยภูมิ 

สาขาอําเภอบําเหน็จณรงค1 
1.ความเป4นมา 

สํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ ได�รับจัดสรรงบประมาณรายจ	ายลงทุนประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 
สําหรับปรับปรุงสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ  (ก้ันห�องกลุ	มวิชาการขนส	ง  ,  ปรับปรุงห�องฝ+ายตรวจสภาพรถ , 
ปรับปรุงอาคารฝ+ายทะเบียนรถ ,  ปรับปรุงห�องประชุมงานบริหารงานท่ัวไป , งานซ	อมแซมอาคารสํานักงานฯ 
อาคาร 2 ,  ซ	อมแซมอาคารแฟลตท่ีพักอาศัยข�าราชการ ,  ปรับปรุงรั้วสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ  เป6นเงิน 
1,710,000.- บาท (หนึ่งล�านเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ�วน) ราคากลาง ตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนด  
ราคากลาง คําสั่งท่ี 2390/2557 สั่ง ณ วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ.2557  เป6นเงิน 1,716,000.- บาท (หนึ่งล�าน-
เจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนหกพันบาทถ�วน)  และ ปรับปรุงรั้วสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงคC เป6น
เงิน 533,000.- บาท (ห�าแสนสามหม่ืนสามพันบาทถ�วน) ราคากลาง ตามคําสั่งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 
คําสั่งท่ี 2389/2557 สั่ง ณ วันท่ี 5 กันยายน พ.ศ.2557 เป6นเงิน 533,000.- บาท (ห�าแสนสามหม่ืนสามพัน
บาทถ�วน)  รวมเป6นเงินท้ังสิ้น 2,249,000.- บาท (สองล�านสองแสนสี่หม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) 

2. วัตถุประสงค1 
 จ�างเหมาปรับปรุงสํานักงาน สํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ และ สํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอ
บําเหน็จณรงคC   จํานวน  8  รายการ  โดยวิธีประกวดราคาด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสC   ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว	าด�วยการพัสดุ ด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสC พ.ศ.2549 
3. คุณสมบัติของผู�เสนอราคา 
 3.1 ผู�เสนอราคาต�องเป6นผู�มีอาชีพรับจ�างงานท่ีประกวดราคาจ�างด�วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสC 
 3.2 ผู�เสนอราคาต�องไม	เป6นผู�ท่ีถูกระบุชื่อไว�ในบัญชีรายชื่อผู�ท้ิงงานของทางราชการ และได�แจ�งเวียนชื่อ
แล�วหรือไม	เป6นผู�ท่ีได�รับผลของการสั่งให�นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป6นผู�ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
 3.3 ผู�เสนอราคาต�องไม	เป6นผู�มีผลประโยชนCร	วมกันกับผู�เสนอราคารายอ่ืน แล�วไม	เป6นผู�มีผลประโยชนC
ร	วมกันระหว	างผู�เสนอราคากับให�บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกสC หรือไม	เป6นผู�กระทําการอันเป6นการขัดขวางการ
แข	งขันราคาอย	างเป6นธรรม 
 3.4 ผู�เสนอราคาต�องไม	เป6นผู�ได�เอกสิทธิ์หรือความคุ�มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม	ยอมข้ึนศาลไทย เว�นแต	รัฐบาล
ของผู�เสนอราคาได�มีคําสั่งให�สละสิทธิ์และความคุ�มกันเช	นว	านั้น 
 3.5 ผู�เสนอราคาต�องผ	านการคัดเลือกผู�มีคุณสมบัติเบ้ืองต�นในการจ�างของจังหวัด 
 3.6 ผู�เสนอราคาต�องเป6นนิติบุคคลและมีผลงานก	อสร�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประมูลจ�างด�วยวิธี
อิเล็กทรอนิกสC ในวงเงินไม	น�อยกว	า 1,200,000.- บาท (หนึ่งล�านสองแสนบาทถ�วน) และเป6นผลงานท่ีเป6นคู	สัญญา
โดยตรงกับส	วนราชการ หน	วยงานตามกฎหมายว	าด�วยระเบียบบริหารราชการส	วนท�องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน	วยงานเอกขนท่ีจังหวัดเชื่อถือ 
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4.  แบบรูปรายการและรายละเอียดของงาน 
 ให�เป6นไปตามแบบรูปรายการและรายละเอียดของงานท่ีกําหนดตามแบบแปลนจํานวน 1 ชุด คือ 
 4.1 ปรับปรุงก้ันห�องกลุ	มวิชาการขนส	ง 
 4.2 ปรับปรุงอาคารฝ+ายตรวจสภาพรถ 
 4.3 ปรับปรุงอาคารฝ+ายทะเบียนรถ 
       - งานปรับปรุงห�องฝ+ายทะเบียนรถ 
       - งานห�องน้ําคนพิการ 
 4.4 ปรับปรุงอาคารสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ อาคาร 2 
                - เปลี่ยนมือจับเปNด-ปNดหน�าต	าง ติดต้ังมู	ลี่ห�องประชุม เปลี่ยนชุดสุขภัณฑCห�องน้ําชาย-หญิงพร�อมทาสี 
       - งานซ	อมแซมทาสีอาคาร (ภายใน-ภายนอก) 
 4.5 ปรับปรุงห�องประชุมงานบริหารงานท่ัวไป 
 4.6 ปรับปรุงซ	อมแซมอาคารแฟลต 
       - งานปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณCสุขภัณฑCภายในห�องน้ํา และอุปกรณCอ่ืนๆ ภายในห�องพัก 
                - งานปรับปรุงทาสีอาคารแฟลต 
 4.7 ปรับปรุงรั้วสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ 
 4.8 ปรับปรุงรั้วสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงคC 

5. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ระยะเวลาดําเนินการ  150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ�างและมอบพ้ืนท่ี 

6. ระยะเวลางานแล�วเสร็จ โดยแบ	งงวดงานเป6น  8  งวด  ดังนี้ 
งานงวดท่ี 1. เป6นเงิน  4  เปอรCเซ็นตC ของค	าจ�างตามสัญญาจ�าง 
 จ	ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงก้ันห�องกลุ	มวิชาการขนส	งท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 15 วนั นับ

จากวันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 2. เป6นเงิน 7 เปอรCเซ็นตC ของค	าจ�างตามสัญญาจ�าง 

 จ	ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงอาคารฝ+ายตรวจสภาพรถท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 30 วนั นับจาก
วันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 3.  เป6นเงิน 20 เปอรCเซ็นตC  ของค	าจ�างตามสัญญาจ�าง 
       - งานปรับปรุงห�องฝ+ายทะเบียนรถ 
       - งานห�องน้ําคนพิการ 

 จ	ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงห�องฝ+ายทะเบียนรถและงานห�องน้ําคนพิการท้ังหมดแล�วเสร็จ 
ภายใน 50 วัน นับจากวันเริม่เข�าทํางานตามสัญญา 
        /งานงวดท่ี 4. เป6นเงิน................ 
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          งานงวดท่ี 4.  เป6นเงิน 10  เปอรCเซ็นตC ของค	าจ�างตามสัญญาจ�าง 
       - เปลี่ยนมือจับเปNด-ปNดหน�าต	าง , ติดต้ังมู	ลี่ห�องประชุม , เปลี่ยนชุดสุขภัณฑCห�องน้ําชาย-หญิงชั้น 1 
พร�อมทาสี 
       - งานซ	อมแซมทาสีอาคาร (ภายใน-ภายนอก) 
            จ	ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงอาคารสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ อาคาร 2ท้ังหมดแล�วเสร็จ 
ภายใน 70 วัน  นับจากวันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
          งานงวดท่ี 5. เป6นเงิน 7 เปอรCเซ็นตC ของค	าจ�างตามสัญญาจ�าง 

จ	ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงห�องประชุมงานบริหารงานท่ัวไป ท้ังหมดแล�วเสร็จ 
ภายใน 90 วัน นับจากวันเริม่เข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 6.  เป6นเงิน 17 เปอรCเซ็นตC ของค	าจ�างตามสัญญาจ�าง 
                   - งานปรับปรุงซ	อมแซมห�องพัก 

- งานปรับปรุงทาสีอาคารแฟลตท่ีพัก (ภายใน-ภายนอก) 
จ	ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงซ	อมแซมห�องพักอาคารแฟลตและทาสีอาคารแฟลตท่ีพัก (ภายใน- 

ภายนอก)  ท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 115 วัน  นับจากวันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 7. เป6นเงิน 8 เปอรCเซ็นตC ของค	าจ�างตามสัญญาจ�าง 

 จ	ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงรั้งสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ ท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน  
130 วัน นับจากวันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
 งานงวดท่ี 8. (งวดสุดท�าย) เป6นเงิน 27 เปอรCเซ็นตC ของค	าจ�างตามสัญญาจ�าง 

 จ	ายเม่ือผู�รับจ�างทําการปรับปรุงรั้วสํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอําเภอบําเหน็จณรงคC และ
งานอ่ืนๆ ส	วนท่ีเหลือท้ังหมดพร�อมท้ังทําความสะอาดบริเวณท่ีก	อสร�างแล�วเสร็จถูกต�องตามรูปแบบและรายการ 
และคณะกรรมการตรวจการจ�างได�ตรวจรับเป6นท่ีถูกต�องเรียบร�อยแล�ว ท้ังหมดแล�วเสร็จ ภายใน 150 วัน นับจาก
วันเริ่มเข�าทํางานตามสัญญา 
หมายเหตุ ผู�รับจ�างสามารถเบิกเงินตามงวดงานท่ีดําเนินการได� โดยไม	เรียงตามงวดงานยกเว�นงวดสุดท�าย 

7. วงเงินในการจัดหา 
 วงเงินงบประมาณ  2,243,000.- บาท (สองล�านสองแสนสี่หม่ืนสามพันบาทถ�วน) และมีราคากลาง เป6น
เงิน 2,249,000.- บาท (สองล�านสองแสนสี่หม่ืนเก�าพันบาทถ�วน) 

8. หน�วยงานรับผิดชอบดําเนินการ 
 สํานักงานขนส	งจังหวัดชัยภูมิ 
 สถานท่ีติดต�อเพ่ือขอทราบข�อมูลเพ่ิมเติม และส�งข�อเสนอแนะ วิจารณ1 หรือแสดงความคิดเห็นสามารถ
ส�งข�อคิดเห็นหรือข�อเสนอแนะ วิจารณ1 เก่ียวกับร�างขอบเขตของงานนี้ได� 
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1. ทางไปรษณีย1 

ส	งถึง  ขนส	งจังหวัดชัยภูมิ 
เลขท่ี 247 ถนนองคCการฯ สาย 2 ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ 36000 

2. โทรศัพท1   0-4481-1343 ต	อ 12 
3. โทรสาร    0-4481-1343 ต	อ 12 
4. ทางเว็บไซต1  http//chaiyaphum@dlt.go.th 
5. E-mail   chaiyaphum@dlt.go.th 
 สาธารณชนท่ีต�องการเสนอแนะ วิจารณC หรือมีความเห็น ต�องเปNดเผยชื่อและท่ีอยู	ของผู�ให�
เสนอแนะ วิจารณC หรือมีความเห็นด�วย 
 
 
    (ลงชื่อ)................................................ประธานกรรมการ 
     (นางสิริพร  มกรพงศC) 
          เจ�าพนักงานขนส	งชํานาญงาน 
 
    (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 
     (นายศิริพงษC  แถมวัฒนะ) 
          เจ�าพนักงานขนส	งชํานาญงาน 
 
    (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 
     (นายสุพจนC  ยอดสวาท) 
         นายช	างตรวจสภาพรถชํานาญงาน 
 
    (ลงชื่อ)..................................................กรรมการและเลขานุการ 
     (นางพัทธนันทC สุวรรณศร) 
                หวัหน�าเจ�าหน�าท่ีพัสดุ 
 
    (ลงชื่อ)...................................................ผู�ช	วยเลขานุการ 
     (นางสาวสุภาพร  ไผ	ผาด) 
                     เจ�าหน�าท่ีพัสดุ 

 


