
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 

---------------------------------------------- 
1.  ความเป็นมา 
 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) งบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล กิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนคุณภาพของ
ชุมชน โรงเรียนมัธยมสี่มุมเมือง) เป็นจ านวนเงิน  3,001,400.00  บาท (สามล้านหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือ
ก่อสร้างอาคารห้องสมุด จ านวน 1 หลัง ก่อสร้าง ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ต าบลหัวขวาง อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
2.  วัตถุประสงค์  
 จัดจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด พร้อมครุภัณฑ์ จ านวน 1 หลัง ตามแบบอาคารห้องสมุด มาตรฐานส าหรับ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก่อสร้าง ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 
ต าบลหัวขวาง อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท า สัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจาก เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ  
กระทรวงการคลังก า หนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ า นาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร
พัสดุ ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7  เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าว 
 3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน ณ วันได้รับ
หนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจ้างโดยวิธีคัดเลือก  
ครั้งน 
 3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.10 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน 
 3.11 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๙,๕๐๐.๐๐ บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 



หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ 
"กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  

(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี  
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ
ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้  

(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่  
เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการ
ร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็น
ผลงาน ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้  
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อ
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) 
4.  หลักฐานการเสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคา
เป็น ๒ ส่วน คือ  

4.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล  

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  

(ข) บริษัทจ า กัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรอง
ส าเนาถูกต้อง  

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นส าเนาบัตรประจ า 
ตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้เป็น
หุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติ
ไทย ก็ให้ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑)  

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  
(๔.๑) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์  
(๔.๒) ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม  
(๔.๓) ส า เนาบัตรประจ าตัวประชาชน  



(๔.๔) ส าเนาทะเบียนบ้าน  
(๔.๕) หนังสือมอบอ านาจ (ถ้ามี)  

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา  
4.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

(๑) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอ านาจให้บุคคล
อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  

(๒) ส าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  
(๓) บัญชีรายการก่อสร้าง ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ 

รวมทั้งก าไรไว้ด้วย  
(๔) เอกสารเพิ่มเติมอ่ืน ๆ  

(๔.๑) แผนการจัดหาและแหล่งของวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง  
(๔.๒) เอกสารด้านประสอบการและผลงานภายใน ๕ ปี  
(๔.๓) แผนการก่อสร้าง และการบริหารจัดการ  
(๔.๔) เอกสารด้านบุคลากร  

- วิศวกรควบคุมงาน    จ านวน ๑ คน  
- ช่างก่อสร้างวุฒิไม่ต่ า กว่า ปวส.   จ านวน ๑ คน  
- ช่างประปา     จ านวน ๑ คน  
- ช่างไฟฟ้า     จ านวน ๑ คน  
- ช่างเชื่อม     จ านวน ๑ คน  
- ช่างไม้     จ านวน ๑ คน  

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา 
5. แบบรูปรายการ 
 4.1 แบบประมาณราคาอาคารห้องสมุด     จ านวน  1  ชุด 
 4.2 รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง  จ านวน  1  ชุด 
 4.3 ก าหนดงวดงาน-งวดเงิน    จ านวน  1  หน้า 
6.  ก าหนดยืนราคา และระยะเวลาด าเนินการ 
 6.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอน
การเสนอราคามิได ้
 6.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา ภายใน 200 วัน  นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาจ้าง 
7.  การท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ชนะ คัดเลือก จะต้องท าสัญญาจ้างกับโรงเรียนภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลัก 
ประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่ คัดเลือก ได้ให้โรงเรียนยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน 



  7.๑ เงินสด  
7.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท าสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ 

วันท าการ  
7.๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  
7.๔ หนังสือค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบ
หนังสือค้ าประกัน  

7.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการคัดเลือก (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
8. อัตราค่าปรับ/ระยะเวลาการรับประกัน 
 8.1 ผู้ชนะการ คัดเลือก ซึ่งได้ท า ข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือท าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกัน
ความช ารุดบกพร่องของสิ่งของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบ
งาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุด
บกพร่อง 
 8.2 ก าหนดค่าปรับรายวัน ในอัตราวันละ 0.10 ของผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกันต่อวัน 
9.  ระยะเวลาการส่งมอบงาน 
 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 จะจ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุด ตามแบบรูปรายการ 
ออกเป็น 5 งวด ดังนี้ 
งวดงานที่ 1  จ่ายเงิน  8 %    ระยะเวลาท างาน  60  วัน 

  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการตอกเสาเข็ม  หล่อฐานราก ค.ส.ล.  หล่อเสาตอม่อ ค.ส.ล. เสร็จทั้งหมดเสร็จ 

เรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้ 
แล้ว 

 

งวดงานที่ 2  จ่ายเงิน  12 %    ระยะเวลาท างาน  30  วัน 

  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการได้หล่อคาน ค.ส.ล.  เสา  ค.ส.ล.  พื้น  ค.ส.ล.  พ้ืนส าเร็จรุป  เทคอนกรีตพ้ืน 

ส าเร็จรูป บันได ค.ส.ล. ทั้งหมด  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจรับ 

พัสดุ ฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
 

งวดงานที่ 3  จ่ายเงิน  12 %    ระยะเวลาท างาน  30  วัน 

  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงหลังคาท้ังหมด  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป 

รายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
 

 
 



งวดงานที่ 4  จ่ายเงิน  18 %    ระยะเวลาท างาน  30  วัน 

  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งฝ้าเพดานทั้งหมด  ปูกระเบื้อง  ท าผิวพ้ืน  ก่อผนังทั้งหมด   
ฉาบปูนผนัง  ฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล. กรุกระเบื้องผนัง  ผนังกระเบื้องซีเมนต์ใยแผ่นเรียบทั้งหมด   
เสร็จทั้งหมดตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 

 
งวดงานที่ 5  จ่ายเงิน  50 %    ระยะเวลาท างาน  50  วัน 

(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการท างานจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแบบรูปรายการ  พร้อมติดตั้งแล้วเสร็จทั้งหมด   
งานก่อสร้างส่วนที่เหลือทั้งหมด  และทดสอบการใช้งานระบบต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ 
แล้วเสร็จถูกต้องตามแบบรูปรายการ  พร้อมทั้งท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างทั้งหมด  และ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
 

10. วงเงินในการจัดจ้าง 
 10.1 ราคากลางในการจัดจ้าง  3,231,400.00  บาท (สามล้านสองแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

10.2 เงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3,001,400.00  บาท (สี่ล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) 
11. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาโดยวิธีคัดเลือก 
 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพต่อ
ราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการโดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลัก
และน้ าหนักที่ก าหนด ดังนี้ 
 11.1 ราคาที่ยื่นเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 40 
 11.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) ก าหนดน้ าหนักเท่ากับร้อยละ 
60 ประกอบด้วย 
  11.2.1 ข้อเสนอด้านเทคนิค(น้ าหนักร้อยละ 40) ประกอบด้วย 
   (1) คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของพัสดุ   20 คะแนน  

(2) ด้านประสบการณ์และผลงานภายใน 5 ปี   20 คะแนน  
(3) ด้านบุคลากร      10 คะแนน  
(4) ด้านการวางแผนงานก่อสร้าง และการบริหารจัดการ  10 คะแนน 
 

 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างรายที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกในข้อนี้ จะต้องได้คะแนน การพิจารณา
ด้านต่าง ๆ ข้างต้น 4 ข้อ โดยทุกข้อจะต้องได้คะแนนรวมทุกหัวข้อรวมกันไม่น้อยกว่า 54 คะแนน จะได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา  

ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ในการจ้างที่ไม่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา จะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ จากการเตรียมการยื่นข้อเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างครั้งนี้จากโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ
ที่ 209  ไม่ได ้ 

(1) คุณลักษณะเฉพาะ (Specifications) ของพัสดุ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องจัดท า
แผนการจัดหาและแหล่งของวัสดุ อุปกรณ์การก่อสร้าง โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่า สามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์การ
ก่อสร้างท าได้ตามเวลาและมีคุณสมบัติเฉพาะตาม วัตถุประสงค์ของการใช้งานของ งานจ้างตามข้อก าหนด โดย



ค านึงถึงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลา ขอบเขตของงาน (TOR) ข้อก าหนดของสัญญาเป็นส าคัญ และจะต้อง
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  

(2) ด้านประสบการณ์ และผลงานของผู้ยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โรงเรียนศรีโกสุม
วิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ จะพิจารณาให้คะแนนด้านประสบการณ์ และผลงานของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง 
โดยมีรายละเอียดและวิธีพิจารณาคะแนน ดังนี้  

- มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกับงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยเป็นผลงาน
ก่อสร้าง อาคารที่ประกอบด้วยงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานตกแต่งภายใน งานระบบไฟฟ้า งานระบบสื่อสาร 
งานระบบประปาและงานระบบสุขาภิบาลเป็นอย่างน้อย เฉพาะสัญญาเดียวมีมูลค่างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  ของ
วงเงินงบประมาณ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน  ราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชน และ
ผลงานดังกล่าวต้องก่อสร้างแล้วเสร็จมาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันที่ยื่นเอกสารประกวดราคา  

(3) ด้านบุคลากรของผู้ยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 
๒๐๙ จะพิจารณาให้คะแนนด้านบุคลากรของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง โดยมีรายละเอียดและวิธีพิจารณา
คะแนนดังนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างจะต้องเสนอบุคลากรหลักในด้านต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด 
ดังนี้  

- วิศวกรควบคุมงาน   จ านวน  1  คน 
- ช่างก่อสร้างวุฒิไม่ต่ ากว่า ปวส.   จ านวน  1  คน  
- ช่างประปา   จ านวน  1  คน  
- ช่างไฟฟ้า   จ านวน  1  คน  
- ช่างเชื่อม   จ านวน  1  คน  
- ช่างไม ้   จ านวน  1  คน  

(4) ด้านการวางแผนงานก่อสร้างและการบริหารจัดการ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพ
ที่ ๒๐๙ จะพิจารณาให้คะแนนด้านการวางแผนการก่อสร้างและบริหารจัดการของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาในการจ้าง 
โดยมีรายละเอียดและวิธีพิจารณาคะแนน ดังนี้  

(1) ผู้ยื่นคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างต้องจัดท าแผนการด าเนินงานก่อสร้างโดย 
แผนงานต้องประกอบด้วย  

- แผนงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานโครงสร้าง งานระบบไฟฟ้า 
ทั้งหมด และอุปกรณ์อ่ืน ๆตามท่ีทาง โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที209 ร้องขอ  

- แผนการด าเนินการรื้อถอนและติดตั้ง พร้อมทดสอบการใช้งานของ 
อุปกรณ์ต่าง ๆ  

- แผนการด้านความปลอดภัยในขณะด าเนินการก่อสร้างโครงการ โดย
มุ่งเน้นที่ความปลอดภัย รวมทั้งให้มีผลกระทบต่อสุขอนามัย  

(2) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างต้องจัดท าแผนการด าเนินงานพร้อมตาราง
การด าเนินงานที่แสดงขั้นตอนการด าเนินงานในรายละเอียด รวมถึงแสดงรายการงานที่อยู่ในเส้นวิกฤตอย่าง ครบถ้วน 
พร้อมทั้งแนบการค านวณอัตราการด าเนินงานของรายการงานหลักท่ีใช้ในการวางแผน  



(3) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง ต้องจัดท าแผนการจัดหาและแหล่งของวัสดุ 
อุปกรณ์ ก่อสร้าง โดยจะต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ก่อสร้าง ได้ตามเวลาและขอบเขตของงาน 
(TOR) โดยค านึงถึงการแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามระยะเวลาและข้อก าหนดของสัญญาเป็นส าคัญและจะต้องสอดคล้องกับ
แผนด าเนินงาน พร้อมแนบคุณสมบัติเฉพาะและแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาใช้งานตามเอกสารประกวดราคา
จ้าง ฯ  

(4) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง ต้องจัดท าแนวทางการปฏิบัติงานที่จะน ามา 
ด าเนินงานให้โครงการแล้วเสร็จตามวัตถุประสงค์ (ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานตามแผนงานหลักของแต่ละงานโดย
ละเอียด)  

(5) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง ต้องจัดท าแผนการส ารวจและการทดสอบ 
ตามข้ันตอนที่ครบถ้วน  

(6) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง ต้องจัดท าแผนการปลูกสิ่งก่อสร้างชั่วคราว  
(7) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง ต้องจัดท าแผนลดผลการกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมในบริเวณท่ีก่อสร้าง  
(8) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง ต้องจัดท าแผนความปลอดภัยระหว่างการ

ก่อสร้าง  
(9) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง ต้องจัดท ารายการและจ านวนเครื่องจักรที่

จะน ามาใช้งานในโครงการนี้ รวมถึงแผนการใช้เครื่องจักรกลที่สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 
12. การจัดเตรียมเอกสาร 
 12.1 เอกสารหมายเลข 1 : เอกสารแสดงคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการ
จ้างโดยกรอกเอกสารรายละเอียดตามแบบฟอร์มที่ก าหนด พร้อมแนบหลักฐานประกอบ ดังนี้ 
  12.1.1 เอกสารด้านประสบการณ์และผลงานภายใน 5 ปี 
   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับด้านประสบการณ์
และผลงานมาเพื่อประกอบการพิจารณาตามแบบฟอร์มการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (A1) และ (A2)  

12.1.2 เอกสารด้านบุคลากร ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างจะต้องจัดส่งเอกสารหลักฐานด้าน
บุคลากรมาเพ่ือ ประกอบการพิจารณาตามแบบฟอร์มการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (A3) และ (A4) พร้อม
ส าเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพอ่ืนที่มีการควบคุม  

12.2 เอกสารหมายเลข 2 : เอกสารแสดงการจัดการโครงการ ให้กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม พร้อม
แนบหลักฐานประกอบ  

12.2.1 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ จะพิจารณารายละเอียดจากแผนการก่อสร้าง และ
การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงการ ตามท่ีผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างเสนอ  

12.2.2 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ จะพิจารณาเอกสารแสดงข้อมูลแหล่งวัสดุ-อุปกรณ์
ก่อสร้าง ตามแบบฟอร์ม การเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (B1)  

- งานสถาปัตยกรรม  
- งานวิศวกรรมงานระบบต่าง ๆ  
- งานโยธาและโครงสร้าง  



- งานระบบสาธารณูปโภค  
12.2.3 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ จะพิจารณาชนิด ขนาดและจ านวนเครื่องจักร 

เครื่องมือที่มีสภาพดี สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และแผนการใช้เครื่องจักร เครื่องมือ โดยผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาในการจ้างต้องแสดงรายละเอียดเครื่องจักร เครื่องมือ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ให้ครบถ้วน
ชัดเจน ตามแบบฟอร์มการเสนอ คุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (B2)  

เอกสารหลักฐานที่ก าหนดให้ยื่นข้อเสนอเพ่ือพิจารณา โดยจัดเป็นเอกสารตัวจริง 1 ชุด และ ส าเนาเอกสาร 
2 ชุด พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้อง โดยผู้มีอ านาจในเอกสารเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างและประทับตรา
นิติบุคคล (ถ้ามี) ทุกแผ่น แล้วแยกบรรจุเอกสารในซอง (หรือกล่อง)  ปิดผนึกให้เรียบร้อย ยื่นต่อกรรมการประกวด
ราคาตามโครงการของโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ 
13. สถานที่ติดต่อเพื่อขอเอกสารประกวดราคาโดยวิธีคัดเลือก   

ติดต่อได้ที่งานพัสดุอาคารเรียนศรีโกสุม 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ต าบลหัวขวาง อ าเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (A1) 
 

รายละเอียดของสัญญาที่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกัน 
 

ชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา..............................................................................................................  

 
ใช้กระดาษแยกส าหรับแต่ละโครงการ 
1 เลขที่โครงการ 

ชื่อโครงการ 
ประเทศ 

2 ชื่อผู้ว่าจ้าง 
3 ที่อยู่ 
4 ลักษณะงานและคุณลักษณะพิเศษที่เก่ียวเนื่องกับโครงการที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างต้องการ 

แสดง 
5  ผู้รับเหมาหลัก        ผู้รับเหมาบริหารโครงการ        ผู้รับเหมาช่วง        

 หุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า 
6 มูลค่าโครงการโดยระบุสกุลเงิน ณ วันสิ้นสุดโครงการ หรือ ณ วันที่ได้รับการยืนยันว่าจ้าง ส าหรับโครงการที่

ก าลังด าเนินการก่อสร้างอยู่  
• มูลค่ารวมทั้งโครงการ .............................................................................(ระบุสกุลเงิน)   
• มูลค่ารับเหมาช่วง (ถ้าเป็นผู้รับเหมาช่วง) ............................................... (ระบุสกุลเงิน)  
• มูลค่าที่รับผิดชอบ (ถ้าเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า)  
......................................... (ระบุสกุลเงิน) ………...……………..(สัดส่วนร้อยละของหุ้นส่วน) 

7 มูลค่าเทียบเท่าเป็นเงินบาท 
 

8 วันที่เริ่มด าเนินการก่อสร้าง …………………………………  
วันที่แล้วเสร็จ .................................................................... 

9 ระยะเวลาก่อสร้าง (ปี, เดือน)  
.................................................. ป ี..............................................เดือน 

10 ข้อก าหนดที่ระบุไว้ในรายละเอียด 
 

 
 
 
 



แบบฟอร์มการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (A2) 
 

สรุป : งานปัจจุบัน / งานระหว่างด าเนินการ 
 

ชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา..............................................................................................................  

 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างและแต่ละหุ้นส่วน ต้องเสนอข้อมูลโครงการที่ด าเนินการก่อสร้าง และยังไม่ได้รับ 
หนังสือรับรองผลงานในปัจจุบัน ไม่รวมโครงการที่เพ่ิงได้งาน หรือเพ่ิงได้รับจดหมายว่าจ้างท างาน 
 

ชื่อโครงการ 
มูลค่างาน ณ ปัจจุบัน 
(เทียบเท่าเป็นเงินบาท) 

วันที่คาดว่าจะแล้วเสร็จ 

1. 
 

  

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

6. 
 

  

7. 
 

  

8. 
 

  

9. 
 

  

10. 
 

  

 
 
 



แบบฟอร์มการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (A3)  
 

ความสามารถของบุคลากร  
 

ชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา..............................................................................................................  

 
ต าแหน่งเฉพาะที่จ าเป็นในการด าเนินการก่อสร้าง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างต้องจัดเตรียมชื่อบุคลากร ที่มี  
คุณสมบัติ ตามข้อก าหนดของแต่ละต าแหน่ง ให้แสดงข้อมูลประสบการณ์โดยใช้แบบฟอร์มของแต่ละบุคคล และต้อง 
แนบใบประกอบวิชาชีพ ตลอดใบรับรองหรือใบประกาศอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย (ถ้ามี) 
 

1 ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบุคลากรหลัก 
 

2 ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบุคลากรหลัก 
 

3 ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบุคลากรหลัก 
 

4 ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบุคลากรหลัก 
 

5 ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบุคลากรหลัก 
 

6 ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบุคลากรหลัก 
 

7 ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบุคลากรหลัก 
 

8 ชื่อต าแหน่ง 
ชื่อบุคลากรหลัก 
 



แบบฟอร์มการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (A4)  
 

ประวัติของบุคลากร  
 

ชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา..............................................................................................................  

 
ต าแหน่ง  บุคลากร (เลือกเพียง 1 ข้อ)  

 หลัก          ทางเลือก 
ข้อมูลบุคลากร 1. ชื่อ 2. วัน  เดือน  ปีเกิด 
 3. คุณสมบัติทางอาชีพ 

 
การจ้างงานปัจจุบัน 4. ผู้ว่าจ้าง 

 
ที่อยู่ 
 
โทรศัพท์ 
 

ชื่อผู้ติดต่อ (ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่บุคคล) 

โทรสาร 
 

e-mail 

ชื่อต าแหน่งของบุคลากร 
 

จ านวนปีที่ท างานกับผู้ว่าจ้างปัจจุบัน 

 
สรุปประสบการณ์ท างานย้อนหลัง 20 ปี เริ่มต้นจากปัจจุบัน โดยระบุรายละเอียดทางเทคนิคและการบริหารที่ใช้ใน  
โครงการ 

จาก ถึง 
บริษัท / ชื่อโครงการ / มูลค่าโครงการ / ค าอธิบายโครงการ / ต าแหน่ง /เทคนิค
และ ประสบการณ์บริหารและหน้าที่ความรับผิดชอบ, ระยะเวลาด าเนินงาน 

   
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (B1) 
 

งาน.................................................................... 
 

ชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา..............................................................................................................  

 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง ต้องแสดงข้อมูลแหล่งวัสดุ -อุปกรณ์ก่อสร้างให้ใช้แบบฟอร์มแยกแผ่น ส าหรับ 

ข้อมูลประกอบการออกแบบ และการบริหารจัดการด้านการวางแผนงานก่อสร้าง 
 

รายการงาน ชื่อผลิตภัณฑ์ ยี่ห้อ หรือ รุ่น 
บริษัทๆ ผู้ผลิต, ผู้แทน 

จ าหน่าย 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แบบฟอร์มการเสนอคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้าง (B2) 
 

Equipment Capabilities 
 

ชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคา..............................................................................................................  

 
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้างต้องแสดงข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอ ตรงตามความต้องการของรายการอุปกรณ์  ใน
ข้อแนะน า ให้ใช้แบบฟอร์มแยกส าหรับอุปกรณ์แต่ละชนิดตามรายการข้อแนะน า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาในการจ้าง
อาจเสนออุปกรณ์อ่ืนไว้เป็นทางเลือกได้ 

 
Item of equipment 

ข้อมูลอุปกรณ์ 1. ชื่อผู้ผลิต 2. รุ่นและอัตราก าลัง 
3. ความจ 4. ปีที่ผลิต 

สถานะปัจจุบัน 5. สถานที่ตั้งปัจจุบัน 
 
6. รายละเอียดข้อผูกมัดปัจจุบัน 
 

แหล่งที่มา 7. ระบุแหล่งที่มาของอุปกรณ์ (เลือกเพียง 1 ข้อ) 
 เจ้าของ      เช่า      เช่าซื้อ      ผลิตขึ้นเปน็พิเศษ 

 

ยกเว้น ส าหรับอุปกรณ์ทีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือหุ้นส่วนเป็นเจ้าของ ไม่ต้องกรอกส าเนานี้ 
 

ชื่อเจ้าของ 8. ชื่อเจ้าของ 
 9. ที่อยู่ 

 
 โทรศัพท์ ชื่อผู้ติดต่อและต าแหน่ง 

 
 โทรสาร เทเล็กซ์ / e-mail 

 
สัญญา รายละเอียด การเช่า / เช่าซื้อ / สัญญาสั่งท าพิเศษ 

 
 
 
 

 


