ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
การประกวดราคาจ้ างก่อสร้ างอาคารเรียน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)
ด้ วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (E-Bidding)
1. ความเป็ นมา
ด้วยโรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครก ตาบลหนองป่ าครั่ง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับจัดสรร
งบประมาณปี 2560 ผูกพันงบประมาณปี 2561 งบลงทุนจากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เป็ นค่าก่อสร้างอาคารเรี ยน แบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคา
กลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็ นเงินทั้งสิ้ น 24,340,000 บาท (ยีส่ ิ บ สี่ ลา้ นสามแสนสี่
หมื่น บาทถ้วน ) จึงจาเป็ นต้องก่อสร้างอาคารเรี ยน เพื่อใช้เป็ นที่จดั กิจกรรมการเรี ยนการสอน เนื่องจาก
อาคารเรี ยนไม่เพียงพอที่จะรองรับจา นวนนักเรี ยนที่เพิม่ ขึ้นในทุกปี ดังนั้นทางสานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจาเป็ นดังกล่าว จึงได้จดั สรรงบประมาณปี พ
.ศ. 2560 ผูกพัน
ปี งบประมาณ 2561 ให้กบั โรงเรี ยนเพื่อใช้ในการก่อสร้าง ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างอาคารเรี ยนแบบ 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว ) จานวน 1 หลัง สาหรับใช้ในการ
เรี ยนการสอนของโรงเรี ยนและสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน
3. คุณสมบัติผ้ เู สนอราคา
3.1 ผูเ้ สนอราคา ต้องเป็ น นิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง ดังกล่าว
3.2 ผูเ้ สนอราคา ต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่า งเป็ นธรรม
3.4 ผูเ้ สนอราคา ต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
3.5 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกประเมินสิ ทธิ ผเู ้ สนอราคาในสถานะที่หา้ มเข้าเสนอราคาและห้ามทา
สัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
3.6 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้าง
สัญญาเดียว ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า 6,764,400 บาท และเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อหน่วยงานเอกชนทีโรงเรี
่ ยนเชื่อถือ

ผูเ้ สนอราคาที่จะเสนอราคาในรู ปแบบของ “กิจการร่ วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดงั นี้
(1) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่ วมค้า
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้
เสนอราคาในนาม “กิจการร่ วมค้า” ส่ วนคุณสมบัติดา้ นผลงานก่อสร้างกิจการร่ วมค้าดังกล่าวสามารถ
นาผลงานก่อสร้างของผูเ้ ข้าร่ วมค้ามาใช้แสดงเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่เข้าประกวดราคา
ได้
(2) กรณี ที่กิจการร่ วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคล
แต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่ วมค้าทุกราย จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสาร
ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณี ที่กิจการร่ วมค้าได้มีขอ้ ตกลงระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมค้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
กาหนดให้ผเู ้ ข้าร่ วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็ นผูร้ ับผิ ดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และ
แสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมซองประกวดราคากิจการร่ วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู ้
ร่ วมค้าหลักรายเดียวเป็ นผลงานก่อสร้างของกิจการร่ วมค้าที่ยนื่ เสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่ วมค้าที่จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่ วมค้าที่จด
ทะเบียนนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่ งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (โรงเรี ยนพัฒนาธุ รกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์)
3.7 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญาต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.8 บุคคลหรื อนิติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่ งได้ดาเนินการจัดซื้ อจัจดา้ ง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของโรงเรี ยนบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
3.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
4. แบบรู ปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
แบบอาคารเรี ยน 318 ล./55-ข (เขตแผ่นดินไหว)
5. ระยะเวลาดาเนินการ
400 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. ระยะเวลาส่ งมอบพัสดุ/งานจ้ าง
งวดที่ 1 จ่าย 6 % เวลาทางาน 50 วัน เมื่อผูร้ ับจ้างปรับพื้นที่บริ เวณก่อสร้าง ทาการตอกเสาเข็ม เท
คอนกรี ตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็ จ ติดตั้งเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับ กลางช่วงเสาชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 2 เสร็ จ
เรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ
งวดที่ 2 จ่าย 6 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่อผูร้ ับจ้างทาการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค .ส.ล. เสาตอม่อ
คาน พื้น ค.ส.ล. ระดับชั้นล่างทั้งหมด ปูพ้นื สา เร็ จรู ป (ยกเว้นเทคอนกรี ตทับหน้า ทางเท้ารอบอาคาร ) เสร็ จ
เรี ยบร้อยตาม แบบรู ปรายการ
งวดที่ 3 จ่าย 6 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่อผูร้ ับจ้างทาการเทคอนกรี ตทับหน้าพื้นชั้นล่าง และก่อสร้าง
งานโครงสร้าง ค .ส.ล. เสา คาน-พื้นระเบียง พื้นกันสาด บันได ค .ส.ล. ระดับชั้นที่ 2 (ยกเว้นปูพ้นื สาเร็ จรู ป )
เสร็ จเรี ยบร้อยตาม แบบรู ปรายการ
งวดที่ 4 จ่าย 6 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่อผูร้ ับจ้างทาการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค .ส.ล. เสา คานพื้น ระเบียง กันสาด บันได ค .ส.ล. ระดับชั้นที่ 3 ปูพ้นื สาเร็ จรู ป พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าชั้นที่ 2 เสร็ จ
เรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ
งวดที่ 5 จ่าย 6 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่อผูร้ ับจ้างทาการก่อสร้างงานโครงสร้า ง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น
บันได ค .ส.ล. ระดับชั้นที่ 4 ปูพ้นื สาเร็ จรู ป พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าชั้นที่ 3 เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ป
รายการ
งวดที่ 6 จ่าย 6 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่อผูร้ ับจ้างทาการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค .ส.ล. ทั้งหมดแล้ว
เสร็ จ ถึงระดับหัวเสารับโครงหลังคา ปูพ้นื สาเร็ จรู ป พร้อมเทคอนกรี ตทับหน้าชั้นที่ 4 เสร็ จเรี ยบร้อย ตาม
แบบรู ปรายการ
งวดที่ 7 จ่าย 8 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่ อผูร้ ับจ้าง ติดตั้งโครงหลังคา ก่อผนัง ทาคานทับหลัง ก่อ
บล็อกช่องแสงเหนือประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ
งวดที่ 8 จ่าย 8 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่อผูร้ ับจ้างติดตั้งระบบแปสาเร็ จรู ป มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่
พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งไม้บวั เชิงชาย ก่อผนัง ทาคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู- หน้าต่าง ชั้นที่ 3
และชั้นที่ 4 เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ

งวดที่ 9 จ่าย 8 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่อผูร้ ับจ้างติดตั้งวงกบประตู –วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้น
ผนังและประตูสาเร็ จรู ป ห้องน้ า-ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และ ชั้นที่ 4
เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ
งวดที่ 10 จ่าย 8 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่อผูร้ ับจ้าง ฉาบปูนเสร็ จทั้งหมด ทาฝ้ าเพดานใต้หลังคาชั้น
บนทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องน้ า- ส้วม เดินท่อส้วม ท่อน้ าทิ้ง ต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ทาผิวพื้นระเบียง
ทางเดิน บันได – ชานพัก เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ
งวดที่ 11 จ่าย 12 % เวลาทางาน 30 วัน เมื่ อผูร้ ับจ้างติดตั้งบานประตู- หน้าต่าง-ช่องแสงทั้งหมด
(ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง ) เดินสายไฟฟ้ าภายในทั้งหมด (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้ า ) ติดตั้งสุ ขภัณฑ์ภายใน
ห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูสาเร็ จรู ปห้องน้ า- ส้วมทั้งหมด ทาฝ้ าห้องน้ า ฝ้ าใต้หอ้ งน้ า ทาผิว
พื้นบันได – ชานพัก ราวบันได ราวระเบียง เสร็ จเรี ยบร้อยตามแบบรู ปรายการ
งวดที่ 12 จ่าย 20 % เวลาทางาน 50 วัน เมื่อผูร้ ับจ้าง ติดตั้งถังบาบัด งานทาสี ติดตั้งไฟฟ้ า ลูกฟัก
กระจก-หน้าต่าง ระบบประปาภายใน งานครุ ภณั ฑ์ท้ งั หมด พร้อมทางานส่ วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรู ป
รายการ รวมทั้งเก็บทาความสะอาดบริ เวณก่อสร้างให้เรี ยบร้อย ตามที่กาหนดในสัญญา ข้อ 18 เสร็ จเรี ยบร้อย
ตามแบบรู ปรายการ
7. ขอบเขตงานเพิม่ เติม
7.1 คู่สัญญาที่ได้รับ จ้างตามสัญญาจ้างอาคารเรี ยนแบบ 318 ล / 55 - ข (เขตแผ่นดินไหว ) ต้องทา
การรื้ อถอนอาคารเรี ยนเดิม เป็ นอาคารตึก 2 ชั้นทรงมนิลา จานวน 1 หลัง และอาคารประกอบ แบบ สปช
102/26 จานวน 1 หลัง ที่อยูใ่ นขอบเขตการก่อสร้างพร้อมทั้งดาเนินการจัดเก็บวัสดุที่ไม่ตอ้ งการทิ้งส่ วนวัสดุ
ที่ใช้การได้ทางโรงเรี ยนจะดาเนินการเอาไปใช้ประโยชน์ต่อไป
7.2 การทาสี อาคารเรี ยนขอใช้สีตามความนิยมและเหมาะสมโดยยึดมาตรฐานสี เป็ นเกณฑ์
7.3 เมื่อก่อสร้างอาคา รเรี ยนเสร็ จให้ผรู ้ ับเหมาก่อสร้างอาคารเรี ยนปรับปรุ งภูมิทศั น์ให้เรี ยบร้อย
สวยงาม
7.4 ผูร้ ับจ้างจะต้องสร้างสิ่ งจาเป็ นเพื่อความปลอดภัยและป้ องกันอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิ การก่อสร้าง
รวมทั้ง ป้ องกันมิให้ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับอันตรายจากการปฏิบตั ิการก่อสร้าง หากมีอุบตั ิเห ตุใดๆ
เกิดแก่คนงานหรื อประชาชนเนื่องจากการก่อสร้าง ผูร้ ับจ้างจะต้องเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียว
7.5 ผูร้ ับจ้างจะต้องรักษาบริ เวณสถานที่ปฏิบตั ิงานตามสัญญานี้ รวมทั้ง โรงงาน สิ่ งอานวยความ
สะดวกในการ ทางาน ของผูร้ ับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทนหรื อผูร้ ับจ้าง ให้อยูใ่ นความสะอาดปลอดภัย และมี

ประสิ ทธิ ภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทางานเสร็ จสิ้ นจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่ องมือ
ในการทางานจ้าง รวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่ งก่อสร้างชัว่ คราวต่างๆ (ถ้ามี ) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ย พื้นดิ น
ให้เรี ยบร้อย เพื่อให้บริ เวณทั้งหมด อยูส่ ถานที่สะอาดและใช้การได้ทนั ที
8. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้ าง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2560-2561
วงเงินงบประมาณ 22,548,000 บาท (ยีส่ ิ บสองล้านห้าแสนสี่ หมื่นแปดพันบาทถ้วน)
ราคากลางท้องถิ่นในการก่อสร้าง เป็ นเงิน 24,340,000 บาท (ยีส่ ิ บสี่ ลา้ นสามแสนสี่ หมื่นบาทถ้วน)
9. สถานทีต่ ิดต่ อเพือ่ ขอทราบข้ อมูลเพิม่ เติม
ผูส้ นใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่หรื อแบบรู ปรายละเอียดโปรดสอบถาม
มายัง โรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านทางอีเมลล์
pi_phatcharin@hotmail.com โดยโรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้อย จะชี้แจงรายละเอียด ดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ www.โรงเรี ยนชุมชนบ้านบวกครกน้อย .com หรื อ www.gprocurement.go.th หรื อสอบถามทาง
โทรศัพท์หมายเลข 053-116812 และ 084-1777415 ในวันและเวลาราชการ
สาธารณชนที่ตอ้ งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็น ต้องเปิ ดเผยชื่อและที่อยูข่ องผูใ้ ห้ขอ้ เสนอ
แนะวิจารณ์ หรื อมีความเห็นด้วย

