
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล./55-ก  

ด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ 

1.  ความเป็นมา 

ด้วยโรงเรียนนาน้อย ต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย  จังหวัดน่าน เป็นโรงเรียนประจ าอ าเภอ ขนาด
กลาง ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน
ทั้งหมด 37 ห้องเรียน โดยมีจ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นในทุกๆปี โรงเรียนนาน้อยจึงมีอาคารเรียนไม่เพียงพอที่จะ
รองรับกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึน จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณให้ก่อสร้างอาคารเรียน งบประมาณปี 2558 
ผูกพันงบประมาณปี 2559 แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุนเป็นค่า
ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 318ล./55-ก เพ่ือใช้เป็นที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน และเพ่ือ
รองรับกับจ านวนนักเรียนที่เพ่ิมข้ึนต่อไป  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

          2.1 เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2.2 เพ่ือเป็นศูนย์รวมการจัดกิจกรรมเพ่ือการเรียนรู้ของนักเรียน 

  2.3 เพ่ือรองรับการให้บริการแก่นักเรียน บุคลากร และชุมชนในอ าเภอนาน้อย 
  2.4 เพ่ือให้การจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารเรียน เป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
 

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

           3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
           3.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
           3.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ 
           3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาไม่มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
           3.5 ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดง บัญชีรับจ่าย หรือ แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่
ถูกต้องครบถ้วยในสาระส าคัญ 
           3.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ลงทะเบียน ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
               



                3.7 ผู้เสนอราคาต้องรับจ่ายเงิน ผ่านบัญชีกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงิน ซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน 
สามหมื่นบาท 
               3.8 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 8,686,400บาท ( แปดล้านหกแสนแปดหมื่นหกพันสี่
ร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานเอกชนที่ส านักงานเชื่อถือ 
               3.9 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมการยื่นซองเอกสารด้านเทคนิค จ านวน 1,085,800 
บาท(หนึ่งล้านแปดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
ประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดัง ระบุในข้อ 1.5 (1) ซึ่งก าหนดระยะเวลาการค้ าประกันไม่น้อยกว่า
ระยะเวลาการยืนราคานับแต่วันเปิดซองประมูล 
  4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ                  

 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 

5. ระยะเวลาด าเนินการ     

          ไม่เกิน 400 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง 

ภายใน 400 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

           งวดที่ 1  จ่าย 6 %  เวลาท างาน   50  วัน เมื่อผู้รับจ้างปรับพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง ท าการตอกเสาเข็ม 
เทคอนกรีตฐานรากทั้งหมดแล้วเสร็จ ติดตั้งเหล็กเสาอย่างน้อยถึงระดับชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการ 
          งวดที่ 2 จ่าย 6 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสาตอม่อ 
คาน พื้น ค.ส.ล. ระดับชั้นล่างทั้งหมด ปูพื้นส าเร็จรูป (ยกเว้นเทคอนกรีตทับหน้า) ทางเท้ารอบอาคาร เสร็จ
เรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ 
          งวดที่ 3 จ่าย 6 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้างท าการเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นล่าง และ
ก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. คาน-พ้ืนระเบียง พื้นกันสาด บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 2 (ยกเว้นปูพ้ืนส าเร็จรูป) 
เสร็จเรียบร้อยตาม แบบรูปรายการ 
          งวดที่ 4 จ่าย 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 เสร็จ
เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
          งวดที่ 5 จ่าย 6 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา คาน 
พ้ืน บันได ค.ส.ล. ระดับชั้นที่ 4 ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 3 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป
รายการ 
          งวดที่ 6  จ่าย 6 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้างท าการก่อสร้างงานโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้ง
หมดแล้วเสร็จ ถึงระดับหัวเสารับ โครงหลังคา ปูพื้นส าเร็จรูป พร้อมเทคอนกรีตทับหน้าชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อย 
ตาม แบบรูปรายการ 
               งวดที่ 7 จ่าย 8 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้าง ติดตั้งโครงหลังคา ก่อผนัง ท าคานทับหลัง 
ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู – หน้าต่าง ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 



               งวดที่ 8 จ่าย 8 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งระบบแปส าเร็จรูป มุงหลังคา
กระเบื้องลอนคู่พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งไม้บัวเชิงชาย ก่อผนัง ท าคานทับหลัง ก่อบล็อกช่องแสงเหนือประตู-
หน้าต่าง ชั้นที่ 3 และชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
               งวดที่ 9 จ่าย 8 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งวงกบประตู –วงกบหน้าต่างทั้งหมด 
(ยกเว้นผนังและประตูส าเร็จรูป ห้องน้ า-ส้วม) ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ภายในชัน้ที่ 2 ชั้นที่ 3 และ 
ชั้นที่ 4 เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
               งวดที่ 10 จ่าย 8 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้าง ฉาบปูนเสร็จทั้งหมด ท าฝ้าเพดานใต้
หลังคาชั้นบนทั้งหมด ปูกระเบื้องห้องน้ า-ส้วม เดินท่อส้วม ท่อน้ าทิ้ง ต่อออกไปยังช่องท่อด้านนอก ท าผิวพ้ืน
ระเบียงทางเดิน บันได – ชานพัก เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
               งวดที่ 11 จ่าย 12 %  เวลาท างาน   30  วัน เมื่อผู้รับจ้างติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง-ช่องแสง
ทั้งหมด (ยกเว้นลูกฟักกระจกหน้าต่าง) เดินสายไฟฟ้าภายในทั้งหมด (ยกเว้นอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งสุขภัณฑ์
ภายในห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ติดตั้งผนังและประตูส าเร็จรูปห้องน้ า-ส้วมทั้งหมด ท าฝ้าห้องน้ า ฝ้าใต้ห้องน้ า ท า
ผิวพ้ืนบันได – ชานพัก ราวบันได ราวระเบียง เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
               งวดที่ 12 จ่าย 20 %  เวลาท างาน   50  วัน เมื่อผู้รับจ้าง ติดตั้งถังบ าบัด งานทาสี ติดตั้งไฟฟ้า 
ลูกฟักกระจก-หน้าต่าง ระบบประปาภายใน งานครุภัณฑ์ท้ังหมด พร้อมท างานส่วนที่เหลือทั้งหมดตามแบบรูป
รายการ รวมทั้งเก็บท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ตามที่ก าหนดในสัญญา ข้อ 18 เสร็จเรียบร้อย 
ตามแบบรูปรายการ  

7. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง    

งบประมาณ   21,716,000 บาท    (ยี่สิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)   

    ราคากลางในการก่อสร้าง  24,350,000 บาท  (ยี่สิบสี่ล้านสามแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)   

         ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาข้ันต่ า ( Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 40,000 
บาท จากราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ และการเสนอราคาครั้งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อย
กว่า 40,000 บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดราคาแล้ว 

  
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดย 
     เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่ 

       1)  ทางไปรษณีย์    :  ผู้อ านวยการโรงเรียนนาน้อย 
       เลขที ่210 ต าบลนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน รหัสไปรษณีย์  55150 

         2)  โทรศัพท์         :  054-789093 

         3)  โทรสาร          :  054-789094 

         4)  ทางเว็บไซต์     :  www.nanoi.ac.th 


