
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 108 ล./59-ข (เขตแผ่นดินไหว) 

ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding) โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 

๑.  ความเป็นมา 

  ด้วยโรงเรียนวัดหนองนกไข่ ต าบลหนองนกไข่ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ได้รับจัดสรร
งบประมาณปี 2562 งบลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นค่าก่อสร้างอาคารเรียน   
แบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding) ราคากลางก่อสร้างในการ
ประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 13,941,000.00 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาท)  จึงจ าเป็นต้อง
ก่อสร้างอาคารเรียน  เพ่ือใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอที่จะรองรับจ านวน
นักเรียนที่เพิ่มข้ึนทุกปี ดังนั้นทางส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้พิจารณาความจ าเป็นดังกล่าว                  
จึงได้จัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562 ให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว 

๒.  วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ข (เขตแผ่นดินไหว) จ านวน 1 หลัง ส าหรับใช้ในการเรียนการ
สอนของโรงเรียนและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

๓.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

           ๓.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  ผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาจ้าง ดังกล่าว 
           ๓.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
           ๓.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวดราคา
อิเลคทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
           3.4 ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเช้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา
ตามท่ี กวพ. ก าหนด 
           3.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างสัญญา
เดียวในวงเงินไม่น้อยกว่า 5,892,000.00 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ   

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 

(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิติบุคคล  แต่ละนิติบุคคลที่เข้า              
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วม
ค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน



การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความ
ว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
           3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่าย  ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
           3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเลคทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเลคทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 
ที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
           3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน                         
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

แบบอาคารเรียน 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว)  

๕. ระยะเวลาด าเนินการ      
  360 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง  

           งวดที่ 1 จ่าย 8% เวลาท างาน 40 วัน 
                           กรณีตอกเสาเข็ม  เมื่อผู้รับจ้างท าการปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง จนได้ระดับ+ 0.00 โดยอ้างอิง
กับรูปตัดในแบบรูปรายการ  ท าการตอกเสาเข็มทั้งหมด  แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
                          กรณีท าฐานรากแผ่ เมื่อผู้รับจ้างท าการปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง  และท าการขุดหลุมฐานราก
จนถึงระดับท่ีก าหนดจากระดับดินเดิม เทคอนกรีตก้นหลุม วางตะแกรงเหล็ก เข้าแบบฐานราก 
                          ติดตั้งเหล็กแกนเสา  ความสูงไม่น้อยว่าชั้นที่ 2 พร้อมทั้งเทคอนกรีตฐานรากแล้วเสร็จทั้งหมด
และส่งหมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
            งวดที่ 2 จ่าย 7% เวลาท างาน 30 วัน  เมื่อผู้รับจ้างท าการถมดินภายใน ตามที่ก าหนดในรูปแบบ และท า
การหล่อโครงสร้างคาน ค.ส.ล. ชั้นล่าง พ้ืนหล่อในที่ใต้ชานพัก (ยกเว้น พ้ืนส าเร็จรูป และทางเท้ารอบอาคาร) เสร็จ
เรียบร้อย และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างรับงานไว้แล้ว 
            งวดที่ 3 จ่าย 7% เวลาท างาน 30 วัน  เมื่อผู้รับจ้างปรับระดับหลังคานชั้นล่าง วางพ้ืนส าเร็จรูป วาง
ตะแกรงเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อเสาถึงระดับท้องคานชั้นที่ 2 (บริเวณบันได หล่อเสาถึงท้องคานรับ
บันได) และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
            งวดที่ 4 จ่าย 7% เวลาท างาน 30 วัน  เมื่อผู้รับจ้างท าโครงสร้าง ค.ส.ล. จนถึงระดับชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้ว
เสร็จ ได้แก่บันไดและชานพัก คาน ค.ส.ล. กันสาดและครีบ ค.ส.ล. พื้นหล่อในที่ทั้งหมด (ยกเว้น พ้ืนส าเร็จรูป) และส่ง
มอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
            งวดที่ 5 จ่าย 7% เวลาท างาน 30 วัน  เมื่อผู้รับจ้างปรับระดับหลังคานที่รับพ้ืนส าเร็จรูป วางพ้ืนส าเร็จรูป 
วางตะแกรงเหล็ก พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อเสาและคานหลังคา ค.ส.ล. แล้วเสร็จทั้งหมดตามแบบรูป รายการ 
(ยกเว้น เสาเอ็น คานทับหลัง บริเวณหน้าห้องเรียนทั้งหมด) และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้
แล้ว 



           งวดที่ 6 จ่าย 7% เวลาท างาน 30 วัน  เมื่อผู้รับจ้างหล่อเสาเย็น คานทับหลังส่วนบนสุด หน้าห้องเรียน 
และท าการติดตั้งโครงหลังคา ติดตั้งแป ติดตั้งอลูมิเนียมฟลอยด์บนหลังแป พร้อมมุงหลังคากระเบื้องพร้อมอุปกรณ์
ทั้งหมด ได้แก่ ครอบกระเบื้อง เชิงชาย กันนก แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
           งวดที่ 7 จ่าย 7% เวลาท างาน 30 วัน  เมื่อผู้รับจ้างก่อผนัง ก่อบล็อกช่องลมเหนือประตูหน้าต่างชั้นที่2 
แล้วเสร็จ ก่อผนังห้องน้ าใต้บันได ผนังเหนือชานพัก ผนังบริเวณห้องบันได ติดตั้งวงกบประตู (ยกเว้นวงกบหน้าต่าง) 
แล้วเสร็จตามรูปแบบรายการ และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
           งวดที่ 8 จ่าย 7% เวลาท างาน 30 วัน  เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบหน้าต่างพร้อมบาน(ยกเว้นกระจก) งานฉาบ
ปูนผนังทั้งหมด งานฉาบปูนโครงสร้างทั้งหมด งานตกแต่งหรือฉาบใต้ท้องพ้ืนหล่อในที่ (ยกเว้นงานภายในห้องทั้ง 2 
ข้าง และบริเวณใต้ท้องบันได) แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้
แล้ว 
           งวดที่ 9 จ่าย 10% เวลาท างาน 30 วัน  เมื่อผู้รับจ้างท าฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ ปูกระเบื้องห้องน้ า-ส้วม 
ทั้ง 2 ข้าง ท าผิวหินขัดระเบียงทางเดิน พ้ืนชานพัก บันได โถงบันได ตกแต่งร่องรอยต่อพ้ืนส าเร็จรูปใต้พ้ืนชั้นที่ 2 ตาม
กรรมวิธีที่ก าหนด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ  และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
           งวดที่ 10 จ่าย 10% เวลาท างาน 40 วัน  เมื่อผู้รับจ้างบุกระเบื้องภายในห้องเรียนทั้งหมด ท าผนังกั้นห้อง
ส าเร็จเรียบร้อยตามแบบรูปติดตั้งประตู ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ าทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูส าเร็จรูป ติดตั้งถัง
บ าบัดเดินท่อระบบประปาสุขาภิบาลทั้งหมด เดินสายไฟฟ้าในอาคารทั้งหมด(ยกเว้น ดวงโคมและอุปกรณ์) ราวสแตน
เลสทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ  และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจการจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
          งวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) จ่าย 20% เวลาท างาน 40 วัน  เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งดวงโคมอุปกรณ์ไฟฟ้า งานราว 
สแตนเลสทั้งหมด ครุภัณฑ์ทั้งหมด งานสีและงานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ เชื่อต่อระบบท่อ
น้ าพร้อมทดสอบการใช้งาน ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยทั้งหมด และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างตรวจรับงานไว้แล้ว 
7. ขอบเขตงานเพิ่มเติม 
          7.1 ผู้รับจ้างต้องท าการทาสีอาคารเรียนขอใช้สีตามความนิยมและเหมาะสมโดยยึดมาตรฐานสีเป็นเกณฑ์ 
          7.2 ผู้รับจ้างเมื่อก่อสร้างอาคารเสร็จ ให้ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงาม 
          7.3 ผู้รับจ้างต้องสร้างสิ่งจ าเป็นเพ่ือความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุในการปฏิบัติการก่อสร้าง รวมทั้ง
ป้องกันมิให้นักเรียน ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับอันตรายจากการปฏิบัติการก่อสร้าง  หากมีอุบัติเหตุใดๆเกิดแก่
คนงาน นักเรียน หรือประชาชนเนื่องจากการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว 
          7.4 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน สิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ท างานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรือผู้รับจ้าง ให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
ตลอดระยะเวลาจ้าง และเมื่อท างานเสร็จสิ้นจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องมือในการท างานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย 
และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี)  ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้เรียบร้อย เพ่ือให้บริเวณทั้งหมดสะอาดและใช้งาน
ได้ทันท ี

8. วงเงินในการจัดจ้าง 
         ปีงบประมาณ 2562 
         วงเงินงบประมาณในโครงการ เป็นเงิน      11,784,000.00 บาท  
         ราคากลางในการก่อสร้าง      เป็นเงิน      13,941,000.00 บาท   
 



9. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย 
    เปิดเผยตัวภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่  
       ๑)  ทางไปรษณีย์  :    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองนกไข่  
              38/1 หมู่ 4 ต าบลหนองนกไข่ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110 
       ๒)  โทรศัพท์ :  034-499384 
       ๓)  โทรสาร   :  034-868001 
   4)  Email Address:   watnongnokkai2561@gmail.com  
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