
 
ร่างขอบเขตของงานจ้างก่อสร้าง (Terms of Reference:TOR) 

โรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ที่นั่ง 
โรงเรียนบ้านปรางค์  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 

ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
๑. ความเป็นมา 
  ด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านปรางค์  อ าเภอปัว จังหวัดน่าน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษา น่าน เขต ๒  ขณะนี้มีอาคารที่เป็นโรงอาหารช ารุดเนื่องจากก่อสร้างต้ังแต่ พ.ศ.๒๕๑๐  และสถานท่ีไม่
เพียงพอต่อการรับประทานอาหารส าหรับนักเรียน ซึ่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานได้พิจารณาความ
จ าเป็นดังกล่าวและได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประเภทงบลงทุน ค่าท่ีดิน
ส่ิงก่อสร้าง เป็นค่าก่อสร้างโรงอาหารขนาดกลาง ๕๐๐ ท่ีนั่งดังกล่าว 
 
๒. วัตถุประสงค์ 
  ๒.๑ เพื่อใช้เป็นสถานท่ีท่ีให้บริการอาหารกับนักเรียน 
  ๒.๒ เพื่อทดแทนโรงอาหารเดิมท่ีช ารุดทรุดโทรม 
 
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
  ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
  ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลท่ีอยู่ระหว่างถูกระงับการยืน่ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนบ้าน
ปรางค์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 



  ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างก่อสร้างไม่น้อย
กว่า ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงาน
เอกชนท่ีโรงเรียนเช่ือถือ 
 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
  ๑. กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 

๒. กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม ่แต่ละนิติบุคคลท่ีเข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลัก 
รายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นเสนอราคาได้ ท้ังนี้ “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
ใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 
  ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
  ๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
  ๓.๑๕ การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณาตัดสิน
โดยใช้เกณฑ์ราคา และการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ โรงเรียนจะพิจารณาจากราคารวม 
 
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
  ๔.๑ แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔ก)และ (แบบ ปร.๔ข) 
  ๔.๒ แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๕ก)และ (แบบ ปร.๕ข) 
  ๔.๓ แบบสรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖) 
 
 
 



๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
๖. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง ภายใน  ๒๔๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

 
งวดท่ี ๑   เงิน  ๑๐ %   ระยะเวลา  ๕๐  วัน 

เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการปรับพื้นท่ี ตอกเสาเข็ม เทฐานราก เทคานคอดิน และเทพื้น ค.ส.ล.ห้องน้ า แล้ว
เสร็จท้ังหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 

งวดท่ี ๒   เงิน  ๑๐ %   ระยะเวลา  ๔๐  วัน 
เมื่อผู้รับจ้างเทคอนกรีตโครงสร้างเสา ค.ส.ล. คานหลังคา ตามแบบรูปรายการวางพื้นส าเร็จรูป 
พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า แล้วเสร็จท้ังหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงาน
ไว้แล้ว 

งวดท่ี ๓  เงิน  ๑๕ %   ระยะเวลา  ๔๐  วัน 
เมื่อผู้รับจ้างติดต้ังโครงหลังคาเหล็ก มุงหลังคาเหล็กเคลือบสังกะสีและส่วนของหลังคา  แล้วเสร็จ
ตามแบบรูปท้ังหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 

งวดท่ี ๔  เงิน  ๑๕ %   ระยะเวลา  ๔๐  วัน 
เมื่อผู้รับจ้างท าการเทคอนกรีตเคาน์เตอร์ขายอาหารและพื้นGS ก่อ-ฉาบผนัง เสา คาน (ยกเว้นกรุ
กระเบ้ืองผนังและปูกระเบ้ืองพื้น) ติดต้ังวงกบ ประตู-หน้าต่าง  ติดต้ังระบบไฟฟ้าภายในเสร็จท้ังหมด  
พร้อมท้ังหนังสือรับรองการเดินสายจากการไฟฟ้า ติดต้ังถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปตามแบบรูปก าหนด
แล้วเสร็จท้ังหมด และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 

งวดท่ี ๕   เงิน  ๒๐ %   ระยะเวลา  ๓๐  วัน 
เมื่อผู้รับจ้างท าการกรุกระเบ้ืองผนัง  ปูกระเบ้ืองพืน้และเคาน์เตอร์ขายอาหาร  ติดต้ังบานประตู-
หน้าต่าง ติดต้ังสุขภัณฑ์ แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ตรวจรับ
มอบงานไว้แล้ว 

งวดท่ี ๖   เงิน  ๓๐ %   ระยะเวลา  ๔๐  วัน 
เมื่อผู้รับจ้างท าการทาสี และท างานท่ีเหลือให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการทุกประการ พร้อม
ท้ังท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างตามสัญญาจ้างก่อสร้าง 

 
๗. วงเงินงบประมาณในโครงการ เป็นเงิน  ๖,๗๘๙,๐๐๐ บาท 
    ราคากลางในการก่อสร้าง   เป็นเงิน  ๗,๐๐๖,๐๐๐ บาท 
 
 
 
 



๘.สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว
ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ ได้ที่ 
 ๑) ทางไปรษณีย์ : ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปรางค์ 
    ๓๒๐ หมู่ ๓  ต าบลปัว  อ าเภอปัว  จังหวัดน่าน 
    รหัสไปรษณีย์ ๕๕๑๒๐ 
 ๒) โทรศัพท์ : ๐๘๕-๗๐๕๕๒๑๙ 
 ๓) โทรสาร : ๐๕๔-๗๙๑๐๑๑ 
 ๔) ทางเว็บไซต์ : http://www.banprang.ac.th 
   
 

http://www.banprang.ac.th/

