
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference :TOR) 
โรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 

จ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318 ล/55-ก 
ประจ าปีงบประมาณ 2557-2558 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ด้วยโรงเรียนวัดเขาวิเศษ ต าบลเขาวิเศษ อ าเภอวังวิเศษ จังหวัดตรังได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2557
ผูกพันงบประมาณปี 2558 งบลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เป็นค่าก่อสร้างอาคาร
เรียน แบบ 318 ล/55-ก จึงจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารเรียน เพ่ือใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เนื่องจากอาคารเรียนไม่เพียงพอที่จะรองรับจ านวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้นในทุกปี  ดังนั้นส านักงานคณะกรรมการ
ทางการศึกษาข้ันพื้นฐานได้พิจารณาความจ าเป็นดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณปี   พ.ศ. 2557ผูกพัน
ปีงบประมาณ 2558ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว 

 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2.2  เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน  

 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ลงทะเบียน ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.2. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ  และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 

3.3. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ 

3.4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 



3.5.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล   และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  5,261,500 บาท (ห้าล้านสองแสนหกหมื่นหนึ่งพันห้า
ร้อยบาทถ้วน) และต้องเป็นสัญญาฉบับเดียวซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเชื่อถือทั้งนี้จะต้องไม่เกิน  5  ปี นับ
ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง 

3.6.  ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ในการจ้างของโรงเรียน  
3.7. ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับ 

รายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
3.8. ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงิน ผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สาม

หมื่นบาท 
3.9.ผู้เสนอราคา ต้องจัดท าป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง/งบประมาณ ในโครงการพัฒนา 

โครงสร้างพื้นฐานด้านอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง) 
3.10.ผู้เสนอราคา ต้องควบคุม ดูแลวิธีการท างาน  และบริเวณก่อสร้างให้เกิดความปลอดภัยและ

ป้องกันมิให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยในการท างานแก่ลูกจ้าง และบุคลากรในโรงเรียนตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

4.1 อาคารเรียนแบบ 318 ล/55-ก 
4.2 รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง 
4.3 ประมาณราคากลาง  21,984,000  บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2557 และผูกพันงบประมาณปี  พ.ศ. 2558 

 
6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน  400  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

งวดที่ 1 จ่ายเงิน  6 %  เวลาท างาน  50   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง ท าการตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้ง

เหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
งวดที่ 2 จ่ายเงิน  6 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอม่อ คาน พื้น ค.ส.ล. ระดับชั้นล่างทั้งหมด ปู

พ้ืนส าเร็จรูป (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้า) ทางเท้ารอบอาคาร เสร็จเรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ  
 
 



งวดที่ 3 จ่ายเงิน  6 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างท าการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นล่าง และก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา  คาน-พ้ืน

ระเบียง พื้นกันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 2 (ยกเว้นปูพ้ืนส าเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
งวดที่ 4 จ่ายเงิน  6 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน- พ้ืน ระเบียง กันสาด บันได ค.ส.ล. 

ระดับชั้นที่ 3 ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
งวดที่ 5 จ่ายเงิน  6 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พื้น บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 4 ปูพื้น

ส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
งวดที่ 6 จ่ายเงิน  6 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ ถึงระดับหัวเสารับโครงหลังคา ปู

พ้ืนส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ 
งวดที่ 7 จ่ายเงิน  8 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้าง ติดตั้งโครงหลังคา ก่อผนัง ท าคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู – หน้าต่าง ชั้น

ที่ 1 และชั้นที่ 2เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
งวดที่ 8 จ่ายเงิน  8 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบแปส าเร็จรูป มุงหลังคากระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งไม้บัวเชิงชาย ก่อ

ผนัง ท าคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการ 

งวดที่ 9 จ่ายเงิน  8 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบประตู –วงกบหน้าต่างทั้งหมด (ยกเว้นผนังและประตูส าเร็จรูป ห้องน้ า-ส้วม) 

ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชั้นที่ 2 ชั้นที่ 3 และ ชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
งวดที่ 10 จ่ายเงิน  8 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้าง ฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ท าฝ้าเพดานใต้หลังคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องน้ า-ส้วม เดิน

ท่อส้วม ท่อน้ าทิ้ง ต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ท าผิวพ้ืนระเบียงทางเดิน บันได – ชานพัก เสร็จเรียบร้อยตาม
แบบรูปรายการ 

งวดที่ 11 จ่ายเงิน  12 %  เวลาท างาน  30   วัน 
เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสงทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง) เดินสายไฟฟ้า

ภายในทั้งหมด (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งสุขภัณฑ์ภายในห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูส าเร็จรูป
ห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ท าฝ้าห้องน้ า ฝ้าใต้ห้องน้ า ท าผิวพ้ืนบันได – ชานพัก ราวบันได ราวระเบียง เสร็จ
เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
 
 
 



งวดที่ 12 จ่ายเงิน  20%  เวลาท างาน  50   วัน 
เมื่อผู้รับจ้าง ติดตั้งถังบ าบัด งานทาสี ติดตั้งไฟฟ้า ลูกฟักกระจก-หน้าต่าง ระบบประปาภายใน งาน

ครุภัณฑ์ทั้งหมด พร้อมท างานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูปรายการ รวมทั้งเก็บท าความสะอาดบริเวณ
ก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่ก าหนดในสัญญา ข้อ 18 เสร็จเรียบร้อย ตามแบบรูปรายการ 
 
7. วงเงินในการจัดจ้าง 

ภายในวงเงินงบประมาณ 21,046,000 บาท (ยี่สิบเอ็ดล้านสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
ราคากลางในการก่อสร้าง 21,984,000 บาท ( ยี่สิบเอ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
ในการเสนอราคาครั้งนี้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาขั้นต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 40,000  

บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จากราคากลางงานก่อสร้างและการเสนอราคาครั้งถัดไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่
น้อยกว่า 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)จากครั้งสุดท้ายที่เสนอลดราคาแล้ว 
 
8. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย  
เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ท่ี 

1) ทางไปรษณีย์ : ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเขาวิเศษ 
                                259  หมู่ 4 ต าบลเขาวิเศษ 
อ าเภอวังวิเศษ 
จังหวัดตรัง 92220 
2) โทรศัพท์ : 075-261301 
3) โทรสาร : 075-261302 
4) ทางเว็บไซต์ : www.watkaowiset.com 

http://www.watkaowiset./

