ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“ นิคมวัฒนา ”
โครงการก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
………………………………………………………………………………………………………………..
1. ความเป็นมา
เนื่องจากโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม“นิคมวัฒนา” ขาดแคลนอาคารประกอบ (โรงอาหาร) สาหรับ
นักเรียน
ทาให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อนและก่อให้เกิดความไม่ถูกสุขลักษณะในการรับประทานอาหาร
จาต้องใช้อาคารชั่วคราวเป็นสถานที่สาหรับรับประทานอาหารของนักเรียนมานาน ด้วยเหตุนี้ สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พิจารณาถึงความจาเป็นดังกล่าว จึงได้จัดสรรงบประมาณปี 2562 ให้กับ
โรงเรียนเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง จานวน 1 หลัง
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อให้โรงเรียนมีอาคารโรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
2) เพื่อใช้เป็นที่รับประทานอาหารของนักเรียน
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
1) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็ น ผู้ที่ได้รับ ผลของการสั่งให้ นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
3) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของโรงเรียน
6) ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่มีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,701,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหนึ่ง
พั น ห้ าร้อยบาทถ้วน) และเป็ น ผลงานที่เป็ นคู่สั ญ ญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้ว ย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่กรมสรรพากรเชื่อถือ
7) ผู้เสนอราคาต้องจัดทาป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง/งบประมาณ ในโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้วยอาคารและสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)
8) ผู้เสนอราคาต้องควบคุมดูแลวิธีการทางานและบริเวณก่อสร้างให้ เกิดความปลอดภัยและ
ป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพอนามัยในการทางานแก่ลูกจ้าง และบุคลากรในโรงเรียนตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
9) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ
นิติบุคคลเป็ น คู่สั ญญากับ หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กาหนด
มาตรฐานให้หน่วยงานของรัฐ กาหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าคู่สัญญา

(ผู้เสนอราคา) ไว้ในขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และกาหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติ ดังนี้
9.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
9.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
1) แบบโรงอาหาร ขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
2) รายการมาตรฐานประกอบ แบบก่ อ สร้ า งส านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
3) สรุปราคาค่าก่อสร้างอาคารทั้งหมด
4) สรุปค่าก่อสร้าง
5) สรุปรายการปริมาณงานและราคา
6) สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ปีงบประมาณ 2562 ระยะเวลาดาเนินงาน 240 วัน
6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง ภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา แบ่งเป็น 6 งวด
งวดที่ 1
จ่ายเงิน 15%
เวลาทางาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อฐานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล แล้วเสร็จ
ตามแบบรูปรายการ
งวดที่ 2

จ่ายเงิน 15%
เวลาทางาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการหล่อ คานรับพื้นที่ชั้นที่ 1 พื้น ค.ส.ล เสา และคาน ค.ส.ล รับ
หลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการโครง
งวดที่ 3
จ่ายเงิน 20%
เวลาทางาน 30 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการปูพื้นสาเร็จรูป ติดตั้งโครงหลังคาทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบ
รูปรายการ
งวดที่ 4

จ่ายเงิน 20%
เวลาทางาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการมุงหลังคา ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นบาน
ประตู-หน้าต่าง) เทคอนกรีตทับหน้าพื้นสาเร็จรูป ฉาบปูนผนัง และฉาบปูนโครงสร้าง ค.ส.ล ติดตั้งฝ้าเพดานทั้ง
หมดแล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ
งวดที่ 5

จ่ายเงิน 15%
เวลาทางาน 45 วัน
เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการบุกระเบื้องผนังปูกระเบื้องพื้นและทาผิวพื้น ติดตั้งสุขภัณฑ์และ
ระบบสุขาภิบาล ผนังราวกันตก ผนังไม้สาเร็จรูป ผนังเกล็ดเหล็กระบายอากาศ ติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทซ์ ปลั๊ก
รวมทั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ

งวดที่ 6
จ่ายเงิน 15%
เวลาทางาน 30 วัน
(งวดสุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ทาสี ติดตั้งจัดวางครุภัณฑ์ และ
ทางานส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการและสัญญา ทุกประการ พร้อมทั้งเก็บทาความสะอาด
บริเวณก่อสร้าง เสร็จเรียบร้อยตามสัญญา
7. วงเงินในการจัดจ้าง
เงินงบประมาณโครงการ 3,450,000 บาท
ในการเสนอราคาครั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และการเสนอลดราคาครั้ งถัดๆไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้ได้ที่ โรงเรียนควนกาหลง
วิทยาคม“ นิคมวัฒนา ” เลขที่ 123 หมู่ 4 ตาบลควนกาหลง อาเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล 931150
โทรศัพท์ :
074-752020
โทรสาร :
074-752020
สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะหรือวิจารณ์และแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์และแสดงความคิดเห็นด้วย

