ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานก่อสร้างอาคารโรงอาหาร ๑๐๑ ล./๒๗ (พิเศษ) ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้จัดการเรียนการสอนในรายวิชาพล
ศึกษารวมถึงสถานที่รับประทานอาหารของนักเรียนด้วย ทาให้ได้รับความเดือนร้อน สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาความจาเป็นดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2561 -2562 ให้กับ
โรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
2.2 เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน
2.3 เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่ชารุด
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วม
ค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้
แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอ
ประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.15 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะ
พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา และการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโรงเรียนจะพิจารณาจากราคารวม
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 แบบรูปรายการ แบบโรงอาหาร 101 ล./27 พิเศษ (ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา)
4.2 รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และปีงบประมาณ 2562 รวมเวลา 360 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง
6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน 360 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
งวดที่ 1 เงิน 15 % ระยะเวลา 70 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการตอกเสาเข็ม ทาฐานราก ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล.
ของชั้นล่างทั้งหมด (ยกเว้นพื้นสาเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้
ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว

งวดที่ 2 เงิน 15 % ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ถึงระดับชั้นที่ 2 ทั้งหมด พร้อม
ทั้งบันได ค.ส.ล. (ยกเว้นการปูพื้นสาเร็จรูป) เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้าง
ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 3 เงิน 15 % ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ก่อสร้างส่วนที่เป็นโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือเสร็จทั้งหมดและปู
พื้นสาเร็จรูปชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 พร้อมเททับหน้าเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจ
การจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 4 เงิน 15 % ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมด มุงหลังคาเสร็จทั้งหมด ก่อผนัง ติดตั้งวงกบ
ประตู – หน้าต่าง (ยกเว้นบานประตู – หน้าต่าง และประตูเหล็กม้วน) ทาฝ้าเพดานทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตาม
แบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 5 เงิน 20 % ระยะเวลา 50 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาผิวพื้น ฉาบปูนผนังและโครงสร้าง ค.ส.ล. ทั้งหมด ติดตั้งบานประตู
– หน้าต่าง เสร็จทั้งหมด เดินสายไฟฟ้า ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า พร้อมทั้งหนังสือรับรองการเดินสายจากการ
ไฟฟ้า ทาสีภายในเสร็จทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับ
มอบงานไว้แล้ว
งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) เงิน 20 % ระยะเวลา 60 วัน
เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการทาสีภายนอก ติตั้งครุภัณฑ์ – สุขภัณฑ์ และทางานส่วนที่เหลือ
ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปและรายการทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทาความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
เรียบร้อย
7. วงเงินงบประมาณในโครงการเป็นเงิน 11,097,500 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ประกอบด้วย
เงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นเงิน 2,219,500 บาท
เงินงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 8,879,000 บาท
ราคากลางในการก่อสร้าง เป็นเงิน 13,257,000 บาท (สิบสามล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาท)
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย
ตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่
1) ทางไปรษณีย์ :
ผู้อานวยการโรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์
ถนน เพชรเกษม ตาบล คลองท่อมใต้
อาเภอ คลองท่อม จังหวัด กระบี่
รหัสไปรษณีย์ 81120
2) โทรศัพท์ :
075-699209
3) โทรสาร :
075-699209 ต่อ 204
4) ทางเว็บไซต์ :
www.kts.ac.th
5) Email Address : ktsschool@kts.ac.th
โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์

