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ร่างขอบเขตของงาน (Terms  Of  Reference : TOR) 
                งานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว จำนวน 1 หลัง 

……………………………………………………………………………………..   

1. ความเป็นมา 

ด้วยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 งบลงทุน
ค่าสิ่งก่อสร้าง (รายการรายจ่ายผูกพัน ปี พ.ศ. 2566-2567) แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ผลผลิตเด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ กิจกรรม การก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ ่งก่อสร้างประกอบสำหรับเด็กพิการ  งบผูกพัน 2566-2567 วงเงิน
งบประมาณ 28,647,000.-บาท(ยี่สิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2566 
5,729,400.-บาท(ห้าล้านเจ็ดแสนสองหมื ่นเก้าพันสี ่ร ้อยบาทถ้วน ดังนั ้น โรงเร ียนโสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช จึงมีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารเรียน 324ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว เพื่อใช้
สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

2. วัตถุประสงคเ์หตุผลความจำเป็นที่ต้องจ้าง 
2.1  เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 
2.2  เพื่อสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 

3. คุณสมบัติของผูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที ่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีค ุณสมบัต ิและไม่ม ีล ักษณะต้องห้ามตามที ่คณะกรรมการนโยบายการจ ัดซ ื ้อจ ัดจ ้างและ  
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  ในกรณีบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง
เป็นนิติบุคคล 
       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลบัญชี
รายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
       (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี ้
 3.9 ไม ่เป ็นผ ู ้ ได ้ร ับเอกสิทธิ ์หร ือความคุ ้มก ัน ซ ึ ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ ้นศาลไทย เว ้นแ ต่ร ัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10 ผู้ยื่น………. 
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 3.10 ผู้ยื ่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
สัญญาเดียวไม่น้อยกว่า 14,323,500.-บาท(สิบสี่ล้านสามแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู ่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราชเชื่อถือ โดยต้องแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสัญญาจ้างก่อสร้าง พร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้องยื่นเสนอ ณ วันเสนอราคา 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ  “กิจการร่วมค้า”  ต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 
          (1)  กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคลใหม่  กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา  และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม  “กิจการร่วมค้า”  ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง  กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
          (2)  กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ  และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมค้านั้น  สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
 ทั้งนี ้ “กิจการร่วมค้าท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”  หมายความว่า  กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์ 
  3.11 ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
ในวันที่ยื่นข้อเสนอ 

3.13 ผู้รับจ้างต้องใช้พัสดุ ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และดำเนินการตาม
เงื่อนไขดังต่อไปนี้ 

      (1) ให้ใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศซึ่งต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ในงาน
ก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา 

    (2) หากการใช้เหล็กตามข้อ (1) ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าที่กำหนดให้ใช้พสดุส่งเสริม การผลิต
ภายในประเทศ(ร้อยละ 60) ให้ผู้รับจ้างใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศประเภทอื่นให้ครบตามร้อยละของมูลค่าที่
กำหนดให ้

  ทั้งนี้ ผู้รับจ้างต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ
เสนอโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

4. หลักเกณฑ์การพิจารณา 

 พิจารณาตัดสินจากเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาราคารวม 

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 5.1 ก่อสร้างอาคารเรียน 324ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว ตามแบบรูปรายการ ของกลุ่มออกแบบและ
ก่อสร้างในสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

5.2 ผู้รับจ้าง………. 
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5.2 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานอย่างละเอียด และชัดเจนให้
สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้าง  ยื่นต่อผู้ว่าจ้างก่อนการดำเนินการก่อสร้าง
ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงนามในสัญญา 

 5.3 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงาน ข้อ 5.2 อย่างเคร่งครัดและสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ที่กำหนดไว้ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ความปลอดภัยในการทำงานก่อสร้างให้ผู้ว่าจ้าง
ทราบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 5.4 วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องเป็นของใหม่ที่ผู้รับจ้างจัดหามาเอง ไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้
วัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างรายเดิมทิ้งไว้(ถ้ามี) โดยให้ผู้รับจ้างขนย้ายอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุก่อสร้างเก่าของผู้
รับจ้างรายเดิม ไปยังที่ที่ทางราชการกำหนด  
  

6. ระยะเวลาดำเนินการ  

 เดือนพฤศจิกายน  2566 – เดือนกันยายน  2567 
 

7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง     
ภายใน   520  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 

 

8. ค่าปรับ 
 กรณีท่ีผู้รับจ้างดำเนินงานไม่แล้วเสร็จหรือล่าช้ากว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราช จะคิดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.1๐  ของค่าจ้างตามสัญญา  

9. การรับประกันชำรุดบกพร่อง 
  ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจ

รับงานเรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน….. 15….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับ
แจ้งความชำรุดบกพร่อง    

10. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง   
 การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคา จะนำมาใช้ในกรณีที่ค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพ่ิมขึ้น โดย
วิธีการต่อไปนี้ 
 ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2532 เรื ่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู ้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิกา ร
คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532  

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงท่ีที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือ
ภายในระยะเวลาที่กรมได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการ  

 

11. ข้อสงวนสิทธิ์ 
 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชจะลงนามในสัญญาก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณเงิน
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เท่านั้น  

ทั้งนี้เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้างกับโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชต้อง
เตรียมหลักประกันสัญญาในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา โดยใช้ประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
 11.1 เงินสด 
 11.2 เช็คธนาคารสั่งจ่ายให้แก่หน่วยงาน โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ 
 11.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ  
                                                                                                              11.4 หนังสือ…………. 
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         11.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศหรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนทรัพย์ 
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน เพ่ือการพานิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน 
 11.5 พันธบัตรไทย 

 โดยโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช จะเก็บรักษาหลักประกันดังกล่าว เพ่ือเป็นการ
รับประกันความชำรุดบกพร่อง ไม่น้อยกว่าระยะเวลาที่ได้กำหนดในสัญญา 

 

12. การประกันการเสนอราคา 

 ผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF  File (Portable Document Format) ในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง 
 

13. วงเงินในการจัดหา  

 ภายในวงเงิน 28,647,000.-บาท(ยี่สิบแปดล้านหกแสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) 

14. ราคากลาง  

 30,231,000.-บาท(สามสิบล้านสองร้อยสามสิบเอ็ดบาทถ้วน) 
 

15. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ  

 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  ตำบลหนองหงส์  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  

16. สถานที่ติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อข้อเสนอแนะหรือวิจารณา หรือแสดงความคิดเห็นโดย
เปิดเผยตัวภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่ 

1) ทางไปรษณีย ์: ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช  
  ที่อยู่ 37 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
   รหัสไปรษณีย์ 80110  

2) โทรศัพท์ : 075 - 302197  
3) โทรสาร : 075 - 302197  
4) ทางเว็บไซต์ : http://www.sodnakhonsi.com 
5) Email Address : Sodnakhorn@gmail.com 

 
                                                              ................................ ประธารกรรมการ 

                                                                      (นายสายัณห์  เจริญชัย)  
 
              ................................... กรรมการ 

                                                                                  (นายทินรัตน์  ชูจันทร์)  
 

      ................................... กรรมการและเลขานุการ 
      (นายพีรพัฒน์  ถาวรภักด)ี 
 

                                                  อนุมัติ             ..................................... 
                 (นางผิวพรรณ  เชาวภาษี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช 

http://www.sodnakhonsi.com/
mailto:Sodnakhorn@gmail.com

