ขอกําหนดและเงื่อนไขในการกอสราง(Terms of Reference)
สําหรับงานกอสรางบานพักพนักงาน ๕ หลัง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร
*********************************
๑. ความเปนมาของโครงการ
โครงการคชอาณาจัก ร จั ง หวั ด สุริน ทร เป น หน ว ยงานในสัง กั ด องค ก ารสวนสัต ว ใ นพระบรม
ราชูปถัมภกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมมีวัตถุประสงคการกอตั้งขึ้นเพื่อชวยเหลือชางเรรอนที่เปน
ปญหาอยูในเมืองใหญในปจจุบัน ควาญชางนําชางมาเดินเรขายอาหารชาง จากสภาพความแออัดของเมืองหลวงทําให
ชางเกิดการบาดเจ็บ และลมตายจากอุบัติเหตุ บางครั้งเกิดความเครียด อาละวาด ทํารายประชาชนใหเห็นอยูบอยครัง้
ในการนี้สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย ในคราวถวายรายงานการเพาะ
ขยายพันธุสัตวปาหายากขององคการสวนสัตว โปรดใหมีการดูแลและอนุรักษพันธุชางไทยดวย เนื่องจากชา ง
เปนสัตวสําคัญ คูบาน คูเมือง และถือวาเปนสัญลักษณของชาติ ควรไดรับการคุมครองและปกปองใหมีชวี ิตความ
เปนอยูที่ดีขึ้น และองคการสวนสัตวไดนอมนํามาปฏิบัติ เปนที่มาของโครงการนําชางคืนถิ่น องคการสวนสัตว
ในพระบรมราชูปถัมภ หรือโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร
แนวทางการพัฒนาโครงการคชอาณาจักร จัง หวัดสุรินทร จัดทําเปนสถานที่ทองเที่ยวรูปแบบ
อนุรัก ษธรรมชาติและวัฒ นธรรมทองถิ่น เนนความเปนอยูบ นพื้นฐาน หมูบานชางเศรษฐกิจ พอเพียงตามแนว
พระราชดําริฯ เกษตรทฤษฎีใหม เพิ่มความสมบูรณของพื้นที่ ความมั่งคั่งของอาหารชางเพื่อการพึ่งพาตนเองอยาง
ยั่งยืน โดยใชพื้นที่ปาสงวนแหงชาติดงภูดิน อําเภอทาตูม จังหวัดสุรินทร จํานวน ๓,๐๐๐ ไร เปนพื้นที่ดําเนินการ
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร
๒. หลักการและเหตุผล
โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร มีรูปแบบของการกอสรางเปนบานคนเลี้ยงชาง ๓๐๐ เชือก
พรอมสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนสําหรับคนและชาง หมูบานคนเลี้ยงชางนี้จะจําลองสถาปตยกรรมทองถิ่นและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนใหกับหมูบาน สนับสนุนใหควาญชางสามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได ดวย
แนวคิด “ควาญที่มีความสุขยอมดูแลชางดวยความรักและเอาใจใส” ทั้งนี้เนื้อหาสาระแฝงไวในการทองเที่ยวรูปแบบ
อนุรักษธรรมชาติและวัฒนธรรมทองถิ่น และจัดเปนแหลงการศึกษาเรียนรู ใหกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชน
ทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ อีกทั้งยังมีภารกิจในการอนุรักษสัตวปาและพันธุพืชเพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพภายในพื้นที่ของโครงการฯ และมีกิจกรรมระหว างคนกับชาง หมูบานวัฒนธรรม หมูบานชางและเศรษฐกิจ
พอเพียง สถานที่พักชางปวยชางชรา และศูนยศึกษาพฤติกรรมชาง ฯลฯ เปนตน ปจจุบันโครงการฯ มีชางที่ ได
รับเขาโครงการแลว จํานวน ๑๗๐ เชือก
สําหรับงานกอสรางบานพักพนักงาน ๕ หลัง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร จัดเปน
งานกอสรางที่มีความ จําเปนตองดําเนินการ เพื่อใชเปนที่พักพนักงานโครงการฯ
รายละเอียดงานกอสรางบานพักพนักงาน จํานวน ๕ หลัง แบบที่ ๑ จํานวน ๑ หลัง มี ๓ หองนอน ๒
หองน้ํา ๑ หองครัว ๑ หองโถง มีเฉลียงหนาบาน แบบที่ ๒ มีจํานวน ๔ หลัง มี ๒ หองนอน ๑ หองน้ํา ๑ หองครัว ๑
หองโถง มีเฉลียงหนาบาน
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๓. วัตถุประสงค
ดําเนินงานกอสรางบานพักพนักงาน ๕ หลัง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร เพื่อใชเปน
ที่พักอาศัยของพนักงานที่บานอยูตางจังหวัด หรืออยูคนละพื้นที่กับสถานที่ของโครงการฯ เพื่อความสะดวกในการ
เดินทาง
๔. เปาหมาย
เพื่อใหพนัก งานสามารถปฏิบัติห นาที่ไดสะดวกและรวดเร็ว และเนื่องจากพักอาศัยอยูในพื้นที่จึง
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดทุกเวลาในสถานการณที่มีความจําเปนเรงดวน
๕. ขอกําหนดเบื้องตนและขอบขายการดําเนินการ
๔.๑ งานกอสรางบานพักพนักงาน ๕ หลัง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร จะตอง
เปนไปตามรูปแบบ และรายการที่โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร กําหนด และเปนมาตรฐานตามที่รูปแบบ
กําหนด
๔.๒ การกอสรางตองมีการรับประกันผลงานอยางนอย ๒ ป
๖. สถานที่ดําเนินการ
โครงการคชอาณาจักร จัง หวัดสุรินทร เลขที่ ๑๕๖ หมู ๑๓ ตําบลบานกระโพ อําเภอทาตูม
จังหวัดสุรินทร
๗. บุคลากร
ผูรับจางตองจัดหาและสนับสนุนการใชชางผูชํานาญงานเฉพาะดานมาดําเนินการ และใหคําปรึกษา
เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคการจางอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ผูประสงคจะเสนอราคาตองระบุจํานวน
ชางฝมือตามโครงการและแสดงหลักฐานของชางฝมือที่นํามายื่นในวันเสนอราคา โดยอยางนอยตองมีชางฝมือหรือชาง
ผูชํานาญ ดังนี้
- นักภูมิทัศน มีประสบการณการทํางานไมนอยกวา ๓ป
จํานวนอยางนอย ๑ คน
- ผูควบคุมงานระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขากอสราง/โยธา
จํานวนอยางนอย ๑ คน
- มีวิศวกร ประเภทสามัญวิศวกรเปนผูควบคุมงานหลัก
และเปนผูใหคําปรึกษาในการดําเนินงานตลอดเวลาที่ดําเนินการ
จํานวนอยางนอย ๑ คน
- มีวิศวกรประเภทสิ่งแวดลอมควบคุมงาน
จํานวนอยางนอย ๑ คน
พรอมแสดงหลักฐานรับรองฝมือ หรือผลงาน เชน ประกาศนียบัตร คุณวุฒิการศึกษา หนังสือรับรองผลงานของ
ชางฝมือ ใบประกอบวิชาชีพ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นซองประกวดราคาทั้งนี้คาใชจายในการจัดหาเปนของผู 
รับจางทั้งสิ้น
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๘. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๘.๑ ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางกอสราง ดังกลาว
๘.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลงานการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๘.๓ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือไมเปนผูถูกกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
๘.๔ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานัน้
๘.๕ ผูเ สนอราคาตองมีผ ลงานประเภทเดียวกัน กับ ที่ป ระกวดราคาจาง ในวงเงินไมนอ ยกว า
๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท ตอ ๑ งานสัญญา ทั้งนี้ตองเปนผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จมาแลวไมเกิน ๕ ป นับจากวัน
ตรวจรับ งานงวดสุดทายถึง วันที่ซื้อแบบ และผลงานดัง กลาวขางตนตองเปนคูสัญ ญาโดยตรงกับ สว นราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่นาเชื่อถือโดย
ตองแสดงหลักฐานสัญญาจาง รูปถายโครงการ พรอมหนังสือรับรองผลงานฉบับจริง
๘.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๘.๗ ผูเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๘.๘ คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเงินเปนเงินสดก็ได
๘.๙ ผูเ สนอราคาตองไมเปนบุคคลตองหามตามคําสั่ง องคก ารสวนสัตว ที่ ๒๕๑/๒๕๕๑ เรื่อง
ขอกําหนดเพื่อแกปญหาความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกี่ยวของกับงานขององคการสวนสัตว
๙. งบประมาณงานกอสราง
งานกอสรางบานพักพนักงาน ๕ หลัง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร จํานวน
๔,๙๑๕,๐๐๐ บาท (สี่ลานเกาแสนหนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
๑๐. ระยะเวลาดําเนินงานกอสราง
ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสราง ใหแลวเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน หลังจากลงนามในสัญญาจาง
โดยแบงงวดการสงงานจางออกเปน ๕ งวดงานดังนี้
งวดที่ ๑ ชําระเงินรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินการวางผัง ปกเขต ทดสอบผลดิน แลว
เสร็จ ติดตั้งปายโครงการและเตรียมวัสดุเพื่อใชในงวดงานที่ ๒ ไมนอยกวา ๓๐%
งวดที่ ๒ ชําระเงินรอยละ ๒๐ ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินงานกอสรางฐานราก ทําตอหมอ และ
คานคอดิน พรอมทําเสา คสล. ของบานทั้ง ๕ หลังแลวเสร็จ และเตรียมวัสดุเพื่อใชในงวดงานที่ ๓ ไมนอยกวา ๓๐%
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งวดที่ ๓ ชําระเงินรอยละ ๒๕ ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินงานทําโครงสรางหลังคาหลังคาและ
มุงหลังคา งานเชิงชาย งานเดินทอระบบน้ําดีและน้ําทิ้ง(ยกเวนการติดตั้งสุขภัณฑ) บานทั้ง ๕ หลังแลวเสร็จ เตรียม
วัสดุเพื่อใชในงวดงานที่ ๔ ไมนอยกวา ๓๐%
งวดที่ ๔ ชําระเงินรอยละ ๒๕ ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินงาน กออิฐ ฉาบปูน งานกระเบื้อง
พื้นผิว ทั้งหมดแลวเสร็จ งานระบบไฟฟา (ยกเวนการติดตั้งดวงโคม) บานทั้ง ๕ หลังแลวเสร็จ และเตรียมวัสดุเพื่อใชใน
งวดงานที่ ๕ ไมนอยกวา ๓๐%
งวดที่ ๕ (งวดสุดทาย)ชําระเงินรอยละ ๒๐ ของวงเงินคาจาง เมื่อผูรับจางไดดําเนินงานติดตั้งประตูหนาตาง
แลวเสร็จ งานทาสีแลวเสร็จ งานติดตั้งสุขภัณฑแลวเสร็จ งานติดตั้งดวงโคมแลวเสร็จ เปนเงิน ๙๘๓,๐๐๐ (เกาแสน
แปดหมื่นสามพันบาทถวน)
๑๑. ผลที่คาดวาจะไดรับ
การปฏิ บัติ ง านของโครงการคชอาณาจัก ร จั ง หวั ด สุริน ทร มี ส ถานที่ อ ยูอ าศั ย ของพนัก งานใน
โครงการฯ และจะมีผลทําใหการปฏิบัติงาน เปนไปตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไว
๑๒. เงื่อนไขและขอกําหนดอื่นๆ
๑๒.๑ ผูรับจางจะตองดําเนินการกอสรางตามแบบรายละเอียด หรือขอกําหนดที่ระบุไวในแบบ
กอสราง ใหถูกตองเรียบรอยไดดีตามวัตถุประสงคของโครงการฯ ครบถวนตามปริมาณในขอกําหนดโดยผูรับ จาง
จะตองอานและศึกษาแบบรายละเอียดโดยละเอียดหากพบรายการหรือขอความใดไมไดแสดงหรือระบุ ราย ละเอียดไว
ในแบบกอสราง ใหผูรับจางปฏิบัติตามหลักวิชาการ และจรรยาบรรณชางที่ดีหรือแจงใหผูควบคุม งานกอสรางทราบ
เพื่อพิจารณากําหนดกอนที่จะดําเนินการกอสราง
๑๒.๒ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในการทํางานใหถูกตองพระราชบัญญัติการกอสราง ตามเทศ
บัญญัติ และเปนไปตามกฎหมายแรงงาน ตลอดจนระเบียบขอบังคับตางๆ เพื่อใหการปฏิบัติงานกอสรา งเปนไปโดย
ถูกตองตามกฎหมาย
๑๒.๓ ผูรับจางตองดําเนินการปกผังวางแนวตามแบบโดยเฉพาะบริเวณแนวทางเทาและ/ หรือ
ตําแหนง สวนประกอบ อื่นๆ ที่มีตามแบบใหเรียบรอยใหแลวเสร็จ หรือแจงใหคณะกรรมการควบคุมงานทําการ
ตรวจสอบแนวทั้งหมดกอนดําเนินการกอสราง
๑๒.๔ ผูรับจางจะตองจัดเตรียมแผนงาน ใหเหมาะสมกับระยะเวลางบประมาณ และสอดคลอง
กับพื้นที่ๆจะกอสราง โดยใหจัดทําแผนการทํางานแนบมาพรอมกับการเสนอราคาครั้งนี้
๑๒.๕ บริเวณที่ทําการกอสรางที่มีทอสูบน้ํา ทอประปา เสาไฟฟา หรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นใดกีด
ขวางพื้นที่กอสราง ให ผูรับจางทําการประสานกับหนวยงานที่เ กี่ยวของ ทําการยายหรือจัดการสิ่งสาธารณูปโภค
เหลานั้นใหเปนไปตามมาตรฐาน และขอกําหนดของหนวยงานนั้นๆ เพื่อใหงานสามารถดําเนินการตอไปได โดยผูรับ
จางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
๑๒.๖ ตนไมยืนตนขนาดใหญ ที่อยูในแนวกอสรางใหผูรับจางคงไวจนกวาจะไดรับอนุมัติการตัดจาก
คณะกรรมการตรวจการจางจึงจะดําเนินการได
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๑๒.๗ ผูรับ จางจะตองสํารวจสถานที่กอสรางดวยตนเอง จนทราบสภาพบริเวณที่กอสรางและ
บริเวณ ใกลเคียงโดยละเอียด เพื่อขจัดอุปสรรคตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นตอการกอสรางโดยคาใชจายของผูรับจางเองและ
จะอางเปนเหตุเรียกรองเพิ่มคากอสรางและ/หรือ ขยายเวลาในการกอสรางภายหลังไมได
๑๒.๘ ผูรับจางจะตองจัดทํา SHOP DRAWING เสนออนุมัติตอคณะกรรมการควบคุมงานและตรวจ
การจาง โดยภาระคาใชจายผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ
๑๒.๙ จะตองรับประกันผลงานเปนเวลาไมนอยกวา ๒ป หากมีก ารชํารุดเนื่องจากการใชงาน
ตามปกติในระหวางชวงที่อยูในระยะเวลาที่รับประกัน ผูรับจางจะตองจัดซอมแกไขจนสามารถใชงานไดตามปกติ
โดยไมคิดคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้นและใหดําเนินการซอมภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันที่ ไดรับแจงการชํารุด ระยะเวลาที่
ไดรับการแจงใหซอมแซมแกไข ใหถือเปนสวนหนึ่งของระยะเวลาการสงมอบดวย
๑๒.๑๐ ผูควบคุมงานของผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําสั่งคณะกรรมการ โดยถือ
วาเปนการสั่งการจากนายจางโดยตรง
๑๒.๑๑ อุปกรณใดที่ชํารุดหรือไมมี แตตองใชเพื่อการใหระบบเกิดความสมบูรณในการทํางาน
ผูรับจางตองจัดหามาใหครบ โดยภาระคาใชจายผูรับจางเปนผูรับผิดชอบ
๑๒.๑๒ ผูรับจางตองคํานึงถึงพื้นที่โดยรวมของโครงการ ถาสวนใดสวนหนึ่งของงานโครงสราง
ตั้งอยูในแนวทางน้ํา หรือแนวที่มีงานตกแตงอยูเดิมผูรับจางตองทําพื้นที่ดังกลาวไมใหกีดขวางทางน้ําหรือตองเพิ่มงาน
ตกแตงใหเหมือนเดิมและไมสามารถเรียกคาใชจายหรือคาดําเนินการใดๆ จากผูวาจาง หรือขอขยายระยะเวลาอัน
เนื่องมาจากงานที่ตองทํา
๑๒.๑๓ ในระหวางดําเนินงานจะตองไมกระทบกระเทือนตอการดําเนินงานของผูวาจางการตัด
ตอกระแสไฟฟา จะตองแจงลวงหนาอยางนอย ๗วันทําการ และตองไดรับอนุญาตจากผูรับผิดชอบงานโดยตรงกอน
๑๒.๑๔ ผูรับจางจะตองวางแผนและดําเนินการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับระเบียบปฏิบัติของ
องคการสวนสัตวฯ
๑๒.๑๕ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายคาน้ํา คาไฟฟาและอื่นๆ จนกวาจะสามารถ
ดําเนินการไดตามมาตรฐานทีโ่ ครงการคชอาณาจักรฯ กําหนด
๑๒.๑๖ ผูรับจางจะตองปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนการดําเนินงานในสัญญาจางและรายงาน
ประจําวันการปฏิบัติงานแกผูวาจางสม่าํ เสมอและตอเนื่อง กรณีผูวาจางหรือคณะกรรมการฯ เห็นวาผูรับจางเรงรัดงาน
หรือชะลองานไวจนอาจทําใหผูวาจางเสียหาย คณะกรรมการมีสิทธิ์ใหผูรับจางปฏิบัติงานใหถูกตองตามหลักการชางที่
ดี ทั้ง นี้ ผูรับ จางจะถือเอาเปนขออางในการ ขอตออายุสัญ ญา ขอขยายเวลางดหรือลดคาปรับและหรือเรียกรอง
คาเสียหายจากผูวาจางไมได
๑๒.๑๗ ผูรับจางจะตองรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นแกงานและคณะ
บุคคลในระหวางการปฏิบัติงานจนกระทั้งหมดพันธะแหงสัญญาดวยการชดใชคาเสียหายตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซอมแซม
ใหใหม หรือรื้อถอน และนําของใหมมาตรฐานตามที่กําหนดมาติดตั้งตามที่ผูวาจางเห็นสมควร
๑๒.๑๘ ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงานในโครงการฯ ผูรับจางจะตองไมกีดขวางการจราจร หรือหาก
จําเปนตองมีการปดการจราจร ผูรับจางตองแจงใหคณะกรรมการฯ หรือโครงการคชอาณาจักรฯ ทราบและขออนุญาต
ปดการจราจรไดเพียงบางชวงบางตอน อีกทั้งผูรับจางจะตองควบคุมคนงานมิใหเขาไปในเขตตางๆ โดยไมไดรับอนุญาต
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โดยเด็ดขาด หากตรวจสอบแลวพบวาคนงาน บริวาร หรือลูกจางของผูรับจาง กระทําความผิด หรือทําความเสียหาย
ผูรับจางจะตองรับผิดชอบหรือชดใชทุกกรณี
๑๒.๑๙ ผูรับจางจะจัดใหมีการจัดเตรียมอุปกรณการปองกันอุบัติภัยสวนบุคคลขั้นพื้นฐานตามความ
เหมาะสม ใหผูปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
๑๒.๒๐ ผูรับจางจะจัดใหมีการประกันอุบัติภัยครอบคลุมภัยทุกชนิด และเปนประกันภัยอันตรายแก
ผูปฏิบัติงานของผูวาจาง ตลอดจนบุคคลที่สามโดยมีวงเงินเต็มตามมูลคางานกอสรางตามสัญญาโดยใหมีผลบังคับใช
ตั้ง แตวันลงนามสัญ ญาไปจนถึง วันรับ มอบงาน ผูรับ จางเปนผูชําระเบี้ยประกันภัยทั้ง หมด และสง มอบตนฉบับ
กรมธรรมใหผูวาจางในวันลงนามสัญญาดวย
๑๒.๒๑ ผูรับ จางจะตองจัดทําปายแสดงรายละเอียดของงานตามที่ก ฎหมายกําหนด ไดแก ชื่อ
โครงการ ผูวาจาง ผูรับจาง งบประมาณ ระยะเวลาเริ่ม-สิ้นสุดสัญญา ชื่อผูรับผิดชอบ สถาปนิก วิศวกรโครงสรางและ/
หรือวิศวกรระบบ รวมถึงผูควบคุมงาน ฯลฯ ขนาดไมต่ํากวา ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร ดวยคาใชจายของผูรับจาง
๑๒.๒๒ สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือมีขอเสนอแนะหรือวิจารณ หรือแสดงความ
คิดเห็น โดยเปดเผยตัวนับตั้งแตวันที่ประกาศเผยแพรไดที่
๑) ทางไปรษณีย
:
องคการสวนสวนสัตว เลขที่ ๗๑ ถ.พระราม ๕
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
๒) โทรศัพท
:
๐๒ ๒๘๒ ๗๑๑๓ ตอ ๑๔๒ หรือ ๑๔๖ โทรสาร: ๐๒ ๒๘๒ ๖๑๒๕
๓) ทางเว็บไซต
:
www.zoothailand.org
๔) Email Address :
www.info@zoothailand.org

*****************************************
องคการสวนสัตว
มกราคม ๒๕๕๙
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