
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบพเิศษ ๒ ช้ัน พร้อมครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ๑ หลงั 

ด้วยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนิกส์ 
โรงเรียนพษิณุโลกพทิยาคม ต าบลท่าทอง อ าเภอเมอืง จงัหวดัพษิณุโลก 

๑. ความเป็นมา  
โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคมไดรั้บจดัสรรงบประมาณ ปี 2556 แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้
ทัว่ถึง และเป็นธรรม ผลผลิตผูจ้บการศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมการจดัการศกึษามธัยมศึกษาตอนปลาย
ส าหรับโรงเรียนปกติ งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ผกูพนังบประมาณปี 2556-2558 เป็นค่าก่อสร้างก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค ์แบบพิเศษ 2 ชั้น พร้อมครุภณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงั เพื่อใชเ้ป็นหอ้งประชุมและแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ 
 

๒. วตัถุประสงค์  
๒.๑ เพื่อใชเ้ป็นหอ้งประชุมในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ทางวิชาการและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  
๒.๒ เพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณภาพการจดัการศึกษาลฒันาเทคโนโลยแีละสนบัสนุนการบริหารงานตามแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
๒.๓ จดัจา้งก่อสร้างอาคารอเนกประสงค ์แบบพิเศษ ๒ ชั้น พร้อมครุภณัฑป์ระกอบอาคาร 1 หลงัตามระเบียบ 
ส านกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙  
๓. คุณสมบัตขิองผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
๓.๑ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นผูม้ีอาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้งก่อสร้าง ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
๓.๒ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถกูระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวียน
ช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสัง่ใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
๓.๓ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอ้ง
ไม่เป็นผูม้ีผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคากบัผูใ้หบ้ริการตลาดกลางอิเลก็ทรอนิกส์ ณ วนั
ประกาศประกวดราคาจา้งก่อสร้างดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ ๑.๘ 
๓.๔ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาไดมี้ค  าสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 
๓.๕ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งของกรม 
๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชี
รายรับรายจ่ายไม่ถกูตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั 
๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐซ่ึงไดด้  าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบ



อิเลก็ทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกส์ของกรมบญัชีกลาง ท่ี
เวบ็ไซตศ์นูยข์อ้มลูจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ และตอ้งยืน่หลกัฐานแบบลงทะเบียนในวนัยืน่ซองเอกสารประกวดราคาดว้ย 
๓.๘ คู่สญัญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมลูค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท
คู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้
๓.๙ ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนั กบังานท่ีประกวดราคาจา้ง
ดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท ต่อสญัญาเดียว และเป็นผลงานท่ีเป็น
คู่สญัญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวิสาหกิจ
หรือหน่วยงาน หรือหน่วยงานเอกชนท่ีโรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม เช่ือถือ และเป็นผลงานท่ีด าเนินการเสร็จ
เรียบร้อย โดยแสดงหลกัฐานประกอบ อนัไดแ้ก่ ส าเนาสญัญาจา้ง ส าเนาหนงัสือรับรองผลงาน 

๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
๑. แบบอาคารอเนกประสงค ์แบบพิเศษ ๒ ชั้น พร้อมครุภณัฑป์ระกอบอาคาร ๑ หลงัของกลุ่มออกแบบและ
ก่อสร้าง ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒. รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง ส านกังานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑ เล่ม 

๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
ไม่เกิน ๕๖๐ วนั นบัถดัจากวนัลงนามในสญัญาจา้ง 

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
จ านวนงวดในการส่งมอบ ๑๔ งวด 
งวดท่ี ๑ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เมือ่ผูรั้บจา้งปรับพ้ืนท่ีบริเวณก่อสร้าง ท าการตอกเสาเข็มครบถว้นตามแบบรูป
รายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๒ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าการขุดหลุมฐานราก หล่อฐานราก ค.ส.ล. พร้อมทั้งติดตั้งเหลก็
แกนเสาสูงถึงระดบัพ้ืนชั้นท่ี ๒ แลว้เสร็จตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๓ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าการหล่อโครงสร้าง คานและพ้ืน ค.ส.ล. ชั้นท่ี ๑ (ยกเวน้พ้ืน
ส าเร็จรูป) แลว้เสร็จตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๔ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เมื่อผูรั้บจา้งท าการปูพ้ืนส าเร็จรูปชั้นท่ี ๑ พร้อมคอนกรีตทบัหนา้ หล่อ
โครงสร้างคานและพ้ืน ค.ส.ล. ถึงระดบัพ้ืนชั้นท่ี ๒ (ยกเวน้พ้ืนส าเร็จรูป) แลว้เสร็จตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๕ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าการปูพ้ืนส าเร็จรูปชั้นท่ี ๒ พร้อมคอนกรีตทบัหนา้ หล่อ
โครงสร้างคานและพ้ืน ค.ส.ล. ถึงระดบัหวัเสารับโครงหลงัคา แลว้เสร็จตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ 
วนั 
งวดท่ี ๖ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. ส่วนท่ีเหลือแลว้เสร็จทั้งหมด พร้อม
ติดตั้งโครงหลงัคาเหลก็ทั้งหมด (ยกเวน้แปเหลก็) แลว้เสร็จตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 



งวดท่ี ๗ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เมื่อผูรั้บจา้งท าการมุงหลงัคา แผน่ปิดดา้นขา้ง แผน่ฝ้าใตช้ายคาแลว้เสร็จ ก่อผนงั
ชั้นล่างทั้งหมด แลว้เสร็จตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๘ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งฉาบปูนโครงสร้างและผนงัภายในชั้นล่างแลว้เสร็จ ก่อผนงัชั้น ๒ 
และดาดฟ้าแลว้เสร็จ ติดตั้งท่อสว้ม ท่อน ้ าท้ิง ท่อน ้ าประปาในหอ้งน ้ าชั้นล่าง และชั้นท่ี ๒ (ยกเวน้สุขภณัฑ)์ ภายใน
อาคารแลว้เสร็จ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๙ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งฉาบปูนภายนอกและภายในอาคารทั้งหมดแลว้เสร็จ บุผนงัหอ้งน ้ า
(ยกเวน้พ้ืนหอ้งน ้ า) ทั้งหมดแลว้เสร็จ ติดตั้งพ้ืนเวที (ยกเวน้งานตกแต่งผวิพ้ืน) เดินสายไฟชั้นล่าง (ยกเวน้ดวงโคม
และอุปกรณ์ไฟฟ้า) ติดตั้งถงับ าบดัน ้าเสีย ตามแบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๑๐ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งเดินท่อแอร์หอ้งประชุม ติดตั้งโครงฝ้าเพดาน เดินสายไฟ (ยกเวน้
ดวงโคมและอุปกรณ์) ใหแ้ลว้เสร็จอยา่งนอ้ย ๘๐ % ยกเวน้งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนตกแต่งอ่ืนท่ีตอ้งท าพร้อมกบังาน
ในงวดถดัไป ปูกระเบ้ืองพ้ืนหอ้งน ้ าทั้งหมด (ยกเวน้สุขภณัฑ)์ งานบุกระเบ้ืองพ้ืนชั้นล่างทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 
๔๐ วนั 
งวดท่ี ๑๑ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าผวิพ้ืนบนัไดทั้งหมด ติดตั้งราวบนัไดสแตนเลส งานฝ้าเพดาน
ทั้งหมด ติดตั้งวงกบประต-ูหนา้ต่างอลมิูเนียมชั้นล่างทั้งหมด (ยกเวน้กระจก) งานผวิพ้ืนหอ้งควบคุม หอ้งรับรอง 
งานติดตั้งแผน่อลมิูเนียมคอมโพสิทภายนอกทั้งหมด ติดตั้งสุขภณัฑห์อ้งน ้ า ผนงัหอ้งน ้ าส าเร็จรูป แลว้เสร็จตาม
แบบรูปรายการ ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๑๒ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท างานตกแต่งภายในหอ้งประชุมทั้งหมดแลว้เสร็จ (ยกเวน้งาน
ระบบเสียง) รวมทั้งงานตกแต่งผวิพ้ืนทั้งหมด ติดตั้งประต-ูหนา้ต่างอลมิูเนียมทั้งหมด (ยกเวน้กระจก) ใหแ้ลว้เสร็จ
ภายใน ๔๐ วนั 
งวดท่ี ๑๓ เมื่อผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน เม่ือผูรั้บจา้งท าทางเทา้ ถนน ท่อระบายน ้ า บ่อพกั ตามแบบรูปรายการแลว้เสร็จ 
ทาสีภายนอก-ภายในแลว้เสร็จ ติดตั้งกระจกทั้งหมด ติดตั้งระบบเสียง และระบบควบคุม ติดตั้งดวงโคมและอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ติดตั้งระบบปรับอากาศในหอ้งประชุมแลว้เสร็จ ติดตั้งรางลิฟตโ์ดยสารภายในหอ้งลิฟต ์
ใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๔๐ วนั 
งวดสุดทา้ย เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมด ใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญา 

๗. วงเงินในการจดัหา  
เงินงบประมาณโครงการ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
ราคากลาง ๗๕,๕๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท ในการเสนอราคาผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอลดราคาขั้นต ่า (Minimum Bid) ไม่นอ้ย
กว่าคร้ังละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาและการเสนอลดราคาคร้ังถดั ๆ ไป ตอ้งเสนอลด
ราคาคร้ังละไม่นอ้ยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท จากราคาคร้ังสุดทา้ยท่ีเสนอลดแลว้ 

๘. สถานที่ตดิต่อเพือ่ขอทราบข้อมูลเพิม่เตมิ และส่งข้อเสนอแนะ วจิารณ์ หรือแสดงความคดิเห็น  
สามารถส่งขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกบัร่างขอบเขตของงานน้ีไดท่ี้ 
สถานท่ีติดต่อ โรงเรียนพษิณุโลกพิทยาคม ถนนเล่ียงเมือง ต าบลท่าทอง อ  าเภอเมือง จงัหวดัพิษณุโลก 



โทรศพัท ์๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๒ 
โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๒ 
เวบ็ไซต ์www.pp.ac.th,www.gprocurement.go.th 
สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็น ตอ้งเปิดเผยช่ือและท่ีอยูข่องผูใ้หข้อ้เสนอแนะวิจารณ์ หรือ
มีความเห็นดว้ย 

 


