
 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 

 

๑.  ความเป็นมา 

โรงเร ียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีว ัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ส ังกัดส านักงานเขตพื้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1   ตั้งขึ้นเมื่อวันที่   20  มีนาคม  2498  บนเนื้อที่ 10 ไร่ 3 งาน 64 ตารางวา เป็นโรงเรียนที่
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อโรงเรียนและพระราชทาน
พระราชานุญาต  เปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากชื่อโรงเรียนทวีวัฒนาเป็นชื่อโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์  (ทวีวัฒนา)                       
ในพระราชูปถัมภ์ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียน                   
ทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ตลอดจนประชาชนชาวทวีวัฒนา  ต่างส านึกในพระกรุณาธิคุณ              
ที่พระราชทานชื่อและทรงรับดูแลโรงเรียน  ถือเป็นเกียรติประวัติที่ต้องจารึกไว้   ปัจจุบันเปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  มีนักเรียน 1,939 คน   มีอาคารเรียน  2  หลัง คือ                     
อาคารเรียน 1  ที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2521  และอาคารเรียน 2 ที่ก่อสร้างในปี พ.ศ. 2534   และอาคารประกอบ
อ่ืนๆ  ซึ่งจ านวนนักเรียนเพ่ิมสูงขึ้นทุกๆ ปี  อาคารแต่ละหลังมีอายุการใช้งานมายาวนานจึงมีสภาพทรุดโทรมตามการ
ใช้งาน  ด้วยเหตุผลดังกล่าว  โรงเรียนจึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและ                
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนที่ช ารุดทรุดโทรม  เพื่อให้อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมเอ้ือต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ในโรงเรียนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน  
และเอ้ือต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน 

๓.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา  

          3.1  เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้าง  ตามประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
          3.๒  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          ๓.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
          3.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
          3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
          3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
           3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
           3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนทีปังกรวิทยา
พัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ   ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการ              
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
            3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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            3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน              
ไม่น้อยกว่า ๑,๓๕๒,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ เชื่อถือ                           
ซึ่งแสดงรายละเอียดผลงานอย่างชัดเจนพร้อมการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
                    ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                     (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการร่วมค้า" ส่วน
คุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง  กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ีเข้าประกวดราคาได้ 
                     (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัช และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้ 
                     ทั้งนี้  "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่"  หมายความว่า  กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
             3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
รายละเอียดการค านวณราคากลาง (BOQ)  
 

5.  เงื่อนไขและคุณลักษณะเฉพาะทั่วไป 
 5.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอแผนการด าเนินงานและระยะเวลาในการด าเนินงานจนกระทั่งงานแล้ว
เสร็จภายในระยะเวลา 160 วัน ตามท่ีโรงเรียนก าหนด พร้อมการยื่นซองเอกสารด้านเทคนิค 
 5.2  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกรอกแบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ให้ครบถ้วนทุกรายการยื่น
เสนอพร้อมการยื่นซองเอกสารด้านเทคนิค โดยในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามีความประสงค์จะกรอกรายการและ
ปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ เพ่ิมเติมในแบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ) ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดพิมพ์เป็นตาราง
แนบเพิ่มเติมต่อท้ายเอกสารแบบแสดงปริมาณงานและราคา (BOQ)  
 5.3  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่างหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความช านาญพอ กระท าหรืองดเว้นการกระท าการใดๆ ในการด าเนินงานในขั้นตอน
ต่างๆ ตามสัญญาฯ เป็นเหตุให้ระบบหรืออุปกรณ์หรือทรัพย์สินของโรงเรียนเสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี 
 5.4  โรงเรียนไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้าง ผู้แทน ช่างหรือลูกจ้างพักอาศัยในบริเวณโรงเรียนหรือพ้ืนที่ก่อสร้าง 
 5.5  กรณีที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์ที่จะจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการไว้ภายในพ้ืนที่ของโรงเรียน              
โรงเรียนฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีสูญหายหรือเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 5.6  ผู้รับจ้างต้องจัดส่งส าเนาเอกสารระบุตัวตน  เช่น  บัตรประชาชน หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยราชการ 
ซึ่งต้องมีรายละเอียดประกอบด้วยรูปถ่ายหน้าตรง ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด และภูมิล าเนาของเจ้าหน้าที่ คนงาน 
ผู้แทน ช่าง แรงงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง ภายใน 7 วันท าการ นับตั้งแต่วันลงนามสัญญาฯ โดยในกรณีเป็นแรงงาน



ต่างด้าว ผู้รับจ้างต้องแสดงเอกสารการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายประกอบการพิจารณา พร้อมระบุ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อให้ครบถ้วน 
 5.7  ผู้รับจ้างต้องจัดหาสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ เพ่ือใช้ในการด าเนินการเอง รวมถึงการ
ทดสอบ การท าความสะอาด และด าเนินการอื่นๆ ที่จ าเป็นทั้งหมด เพ่ือการส่งมอบงานจ้างตามสัญญาฯ 
 5.8  ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินของโรงเรียนฯ จากการด าเนินการตามสัญญา
ฯ ในทุกกรณี รวมถึงการขนส่งหรือขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินการตามสัญญาฯ 
 5.9 ผู้รับจ้างต้องแจ้งการน าเข้าหรือน าออก วัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องมือขนาดใหญ่ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้พาหนะใน
การบรรทุกขนส่งมากกว่า 4 ล้อ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบก่อนการด าเนินการไม่น้อยกว่า 1 วันท าการ 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ      
  ภายใน 160 วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาสัญญาจ้าง 
๖. ระยะเวลาส่งงานจ้าง  
 แบ่งการส่งมอบงานออกเป็น 3 งวด  ก าหนดระยะเวลาท างาน 160 วัน 
 งวดที่  1  จ่ายเงิน  35%  ระยะเวลาท างาน 60 วัน  เมื่อผู้ รับจ้างด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม                     
อาคารโรงฝึกงาน 204/27  เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ                      
ได้ด าเนินการตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
 งวดที่  2  จ่ายเงิน 35%  ระยะเวลาท างาน 60 วัน  เมื่อผู้ รับจ้างด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม                       
อาคาร 318ล/30  เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ด าเนินการ                    
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
 งวดที่  3  จ่ายเงิน  30%  ระยะเวลาท างาน 40 วัน  เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม                     
อาคาร 318/30  เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ ได้ด าเนินการ                
ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว 
๗. วงเงินงบประมาณในโครงการ  เป็นเงิน  2,705,000 บาท  (สองล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)   
     ราคากลางในการก่อสร้าง  เป็นเงิน  2,705,000 บาท  (สองล้านเจ็ดแสนห้าพันบาทถ้วน)   
๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย 
    เปิดเผยตัวภายใน ๓ วัน  นับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่  
      ๑)  ทางไปรษณีย์   :   ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ   

      เลขที่ 136/1  หมู่ 1   ถนนเลียบคลองปทุม  เขตทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา   
       กรุงเทพมหานคร  10170 

  ๒)  โทรศัพท์  :   02 – 444 – 3471  
  ๓)  โทรสาร    :   02 – 444 – 3471 
  ๔)  ทางเว็บไซต์  :   www.dipangkorntawee.ac.th 
  ๕)  Email Address   :  boonyaratbudtha@gmail.com 
 

    ลงชื่อ……………........…........……………ประธานกรรมการ 
            (นางสาวบุญญารัตน์  บุตรทา)     
   

    ลงชื่อ………………........…........…………กรรมการ 
              (นายวรชา   ยุกตานนท)์       
 

    ลงชื่อ …………........……........…………… กรรมการ 
             (นางสาวอภิชยา  จรรยาศรี)       

mailto:boonyarat_budtha@hotmail.co.th

