
 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 

การก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง) 
โรงเรียนบ้านเทพนคร  อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 

1.  ความเป็นมา 

 ด้วยโรงเรียนบ้านเทพนคร ตั้งอยู่เลขที่ 195 หมู่ที่ 15 (หมู่บ้านศรีนคร) อ าเภอเมืองก าแพงเพชร 
จังหวัดก าแพงเพชร สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดท าการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 
          ในการนี้โรงเรียนบ้านเทพนครได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 5) จาก
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 1 ตามหนังสือที่ ศธ 04023/5218  ลงวันที่ 9 
ธันวาคม 2557 เรื่องการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบลงทุนค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง และหนังสือที่ ศธ 04023/202  ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องการอนุมัติงบประมาณ ปี พ.ศ. 
2558 (ครั้งที่ 5) เพ่ือสร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง โดยมีวงเงิน  
3,483,100  บาท (สามล้านสี่แสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
          ดังนั้นโรงเรียนบ้านเทพนคร จึงได้จัดท ารายละเอียดของรายการ(TOR) ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1   เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียน 
  2.2   เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมโครงการของโรงเรียนและชุมชน 
 2.3   เพ่ือทดแทนอาคารเดิม ป. 1 ฉ. ที่ทรุดโทรม  

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ  และได้แจ้งเวียน

ชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี

ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
   3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   3.5 ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลหรือนิติบุคคล  มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 
  
 



           
               3.6 ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของประกาศการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
               3.6.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายจ่ายหรือแสดงงบบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
               3.6.2 ผู้เสนอราคาซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e – Government 
Procurement : e–GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ 
               3.6.3 ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับโรงเรียนต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 4.1 แบบก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง ของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาพ้ืนฐาน 
                  4.1.1 แบบอาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4) ใต้ถุนโล่ง 
                  4.1.2 รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง พ.ศ.2555 อาคารเรียนแบบ สปช. 105/29 
(ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน) ใต้ถุนโล่ง 
                  4.1.3 สรุปผลการประเมินราคากลาง 

5. ระยะเวลาด าเนินการ      

  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง ภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

           จ านวนงวดในการส่งมอบ 4 งวด ดังนี้ 
           งวดงานที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ด าเนินการถมดินให้ได้ระดับ ตอกเสาข็ม ขุดหลุม หล่อ
โครงสร้าง ค.ส.ล. ฐานราก เสาตอม่อ คานและพ้ืนชั้นที่ 1 ปพ้ืูนส าเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าเสร็จ
เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา  80 วัน 
          งวดงานที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ด าเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน พ้ืนและบันไดระดับ
พ้ืนชั้นที่ 2 ปูพื้นส าเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อ ค.ส.ล. เสาและคานรับโครงหลังคา เสร็จ
เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ ภายในระยะเวลา  50 วัน 
          งวดงานที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ด าเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา ตีฝ้าเพดาน ก่อผนัง 
ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในทั้งหมด เสร็จ
เรียบร้อยตามแบบรูปโครงการ ภายในระยะเวลา  50 วัน 
          งวดงานสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ด าเนินการติดตั้งประตู-หน้าต่าง ฉาบปูนส่วนที่เหลือทั้งหมด 
ติดตั้งระบบไฟฟ้า ครุภัณฑ์ ทาสี และท างานส่วนที่เหลือทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและสัญญา
ทุกประการ พร้อมทั้งเก็บท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา ภายในระยะเวลา  60 วัน 



 

7. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง   ภายในวงเงิน  3,483,100  บาท         
   ราคากลางในการก่อสร้าง  เป็นเงิน  4,134,200  บาท  

8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย 
     เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันทีป่ระกาศเผยแพร่ได้ที่  
      1)  ทางไปรษณีย์   :    ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเทพนคร  195 หมู่ 15 ต.เทพนคร  อ.เมือง   
                                          จ.ก าแพงเพชร  62000   
 2)  โทรศัพท์ :  081-0394949 , 085-7252670 , 089-8567373 , 086-7889906 
 3)  โทรสาร   :  ...............-............... 
 4)  ทางเว็บไซต์ :  banthepnakhornschool.com 
 5)  Email Address :         ...............-............... 


