
ขอบเขตของงาน (Term of Reference:TOR)  
ก าหนดขอบเขตงาน ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียนและส่ิงก่อสร้างอ่ืน 

     งบลงทุนค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล 
------------------------- 

1. ความเป็นมา  
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจ้ดัสรรงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2564 
งบลงทุน ค่าครุภณัฑ ์ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รายการปีงบเดียว) แผนงานยทุธศาสตร์เพื่อ
สนบัสนุนดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์โครงการโรงเรียน
คุณภาพประจ าต าบล งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง (รายการงบปีเดียว) ให้โรงเรียน 
จ านวน 13 โรงเรียน ซ่ึงโรงเรียนปากพูนไดรั้บงบจดัสรรประมาณ ปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน และส่ิงประกอบส าหรับโรงเรียนปกติ  งบลงทุน ค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง                      
จ  านวน 1 งาน 

2. วตัถุประสงค์  
เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และส่ิงก่อสร้างอ่ืน  

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ 

3.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงานของทางราชการ และได ้
แจง้เวยีนช่ือแลว้หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งใหนิ้ติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูทิ้้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 

3.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน และ/หรือตอ้งไม่ 
เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหวา่งผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วนัประกาศ
ประกวดราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อยา่งเป็นธรรม 

3.3 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไม่มีค  าสั่งใหส้ละสิทธ์ิหรือความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

3.4ไม่เป็นไดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของ
ผูอ่ื้น ขอ้เสนอไดมี้ค าสั่งใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้ครองเช่นวา่นั้น  
      3.5 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวด 

ราคาจา้งดว้ยวธีิการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่นอ้ยกวา่ 690,200 บาท และเป็นผลงานของคู่สัญญา 
 
 



 
โดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
รัฐวสิาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเช่ือถือ 
 ผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการคา้” ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

(1)  กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กิจการร่วมคา้จะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา กิจการร่วมคา้ดงักล่าวสามารถน าผลงาน
ปรับปรุงอาคาร/ก่อสร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร้าน 

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้ร่วมคา้
ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา เวน้แต่ ใน
กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรก าหนดใหผู้เ้ขา้ร่วม
คา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหลกัในการเขา้เสนอราคากบัหน่วยงานของรัฐ และแสดง
หลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานก่อสร้างของผูเ้ขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียวเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมคา้ท่ียืน่เสนอราคาได ้

ทั้งน้ี “กิจการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความวา่ กิจกรรมร่วมคา้ท่ีจดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

1. ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
(ElectronicGovernment Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 

2. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลาง 
ตามท่ีคณะกรรมการป.ป.ช. ก าหนด 

3.   ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญั ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

4. ผูย้ืน่ขอ้เสนอซ่ึงไดรั้บคดัเลือกเป็นคู่สัญญาตอ้งรับและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เวน้แต่การ
จ่ายเงินแต่ละคร้ังซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได ้ตามท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

5. การพิจารณาผลยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี โรงเรียนจะพิจารณาตดัสิน
โดยใชห้ลกัเกณฑร์าคา และพิจารณาผูช้นะการยืน่ขอ้เสนอโรงเรียน จะพิจารณาจาก ราคา
รวม 

 
 



 

1. ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือวา่เป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระส าคญัตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑแ์ละวธีิการจดัท าและ
แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายของโครงการท่ี บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ 
พ.ศ. 2554 (แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2554 และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2555 

4. แบบรูปรายการหรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
 

 
 
 
 
 

สถานที่ จังหวดั

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน
1 216 ล ป29   12 หอ้งเรียน (อาคาร 2) -               -               -                

 - ปูพืน้กระเบือ้ง  เกรดเอ ขนาด 40x40 ซม. (รวมปูนทราย) 240          ตร.ม. 300.00        72,000.00     120.00        28,800.00     100,800.00     
 - คอนกรีตผสมเสร็จ 240 kg. cm. 8             ลบ.ม. 1,850.00      14,800.00     210.00        1,680.00       16,480.00       
 - ทางเท้าคอนกรีต เสริมเหล็ก หนาไมน่้อยกวา่ 0.10 ม. 56           ตร.ม. 250.00        13,875.00     150.00        8,325.00       22,200.00       

700          ตร.ม. 50.00          35,000.00     30.00          21,000.00     56,000.00       

75           ตร.ม. 50.00          3,750.00       30.00          2,250.00       6,000.00        
120          ตร.ม. 30.00          3,600.00       5.00            600.00          4,200.00        

2 รายการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้้า นักเรียนหญิง 6 ท่ี /27 
 - ติดต้ังระบบประปา 4             จุด 120.00        480.00          50.00          200.00          680.00           

2             ชดุ 500.00        1,000.00       100.00        200.00          1,200.00        
 - สุขภัณฑ์  พร้อมอปุกรณ์และติดต้ัง 2             ชดุ 3,500.00      7,000.00       500.00        1,000.00       8,000.00        
 - ประตูห้องน้้า 2             บาน 1,600.00      3,200.00       300.00        600.00          3,800.00        
 -ประตูห้องน้้าเหล็ก แบบตาข่าย ขนาด 1X2 เมตร 2             บาน 3,000.00      6,000.00       -               6,000.00        
 - งานทา สีน้้าอะคริลิคกึง่เงา 62           ตร.ม. 50.00          3,100.00       30.00          1,860.00       4,960.00        

3 อาคารคหกรรม (โรงฝึกงาน) แบบ ฝ.102

40           เมตร 950.00        38,000.00     350.00        14,000.00     52,000.00       
 - เทคอนกรีต พมิพล์าย ทาสี  หนา 0.10 ม. 265.00     ตร.ม. 350.00        92,750.00     180.00        47,700.00     140,450.00     
 - ตะแกรงเหล็กไวร์เมท  4 มม. @.20 มล. 265.00     ตร.ม. 30.00          7,950.00       5.00            1,325.00       9,275.00        

4
1             บาน 60,000.00    60,000.00     -  - 60,000.00       

120          ลบ.ม. 250.00        30,000.00     50.00          6,000.00       36,000.00       
392,505.00    135,540.00    528,045.00     

ลงชื่อ                                   ประธานกรรมการ ลงชื่อ                                   กรรมการ ลงชื่อ                                     กรรมการ
(นายเสฎฐพงษ ์ สุดช)ี (นางอไุรวรรณ  เท่ียวแสวง)

 - ทาสีภายนอก สีน้้าอะคริลิคกึง่เงา

  - งานระบบคูระบายน้้า พร้อมฝาปิดดตะแกรงเหล็กกวา้ง 
40 ซม. ลึก 30 ซม.   (ตามแบบ)

  - งานถมปรับพืน้ท่ี เกล่ียราบ (ทรายถม) พืน้ท่ีไมน้้อยกวา่ 
1,200 ตร.ม.

โรงเรียนปากพนู ต้าบลปากพนู 
นายเสฎฐพงษ ์ สุดชี

จ านวน หน่วย

 งานประตู รั้วโรงเรียน

  - สายฉีดช้าระ

  - ตะแกรงเหล็กไวร์เมท  4 มม. @.20 มล.
  - ทาสีภายใน  สีน้้าอะคริลิคกึง่เงา

รวมค่าวสัดุและค่าแรงงานงานปรบัปรงุ ซ่อมแซมทัง้หมด

  - ประตูสแตนเลส ขนาด 5X1.8เมตร (ตามแบบ)

(นางสาวปิยวรรณ  เทพด้ารงค์)

รายการปริมาณงานและราคา

ค่าแรงงานค่าวสัดุ

ประมาณราคาโดย
นครศรีธรรมราช

27 ตุลาคม 2563

ล าดับที่ รายการ

ประมาณราคาเมื่อวนัที่

งานปรบัปรงุ/ซ่อมแซม รายการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน

 รวมค่าวสัดุ  
และค่าแรงงาน

หมายเหตุ



 
 
 
 
 

สถานที่

แผ่น
27 ตุลาคม 2563

1

ลงชื่อ                 ประธานกรรมการ ลงชื่อ                           กรรมการ

      (นายเสฎฐพงษ ์ สุดช)ี (นางสาวปยิวรรณ  เทพด้ารงค์)

690,200.00        รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน   

(หกแสนเกา้หมืน่สองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ                  กรรมการ

(นางอไุรวรรณ  เท่ียวแสวง)

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับที่ หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัท่ี

จังหวัดโรงเรียนปากพนู ต้าบลปากพนู 

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการค้านวณหาค่า Factor F ท้ังหมด

รายการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
นครศรีธรรมราช

จ้านวน 1

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

สรุป

หน่วยงาน โรงเรียนปากพนู ต้าบลปากพนู 

สรุป
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

690,200.00        



 

 
 
 
 
 

สถานที่

แผ่น
27 ตุลาคม 2563

1

ลงชื่อ                 ประธานกรรมการ ลงชื่อ                           กรรมการ

      (นายเสฎฐพงษ ์ สุดช)ี (นางสาวปยิวรรณ  เทพด้ารงค์)

690,200.00        รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซมเป็นเงินท้ังส้ิน   

(หกแสนเกา้หมืน่สองร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ                  กรรมการ

(นางอไุรวรรณ  เท่ียวแสวง)

สรุปราคาค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม

ล าดับที่ หมายเหตุ

ประมาณราคาเมือ่วนัท่ี

จังหวัดโรงเรียนปากพนู ต้าบลปากพนู 

แบบ ปร.4 ปร.5 ปร.6 และตารางแสดงการค้านวณหาค่า Factor F ท้ังหมด

รายการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียน
นครศรีธรรมราช

จ้านวน 1

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม

สรุป

หน่วยงาน โรงเรียนปากพนู ต้าบลปากพนู 

สรุป
ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

รายการ
 ค่าก่อสร้าง

 หน่วย : บาท

690,200.00        



5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ 2564  
6. ระยะเวลาส่งมอบงานจ้าง  

 ภายใน 90 วนั  นบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง 
7. วงเงินในการจัดหา  

 ใชเ้งินงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564   แผนยทุธศาสตร์เพื่อสนบัสนุนดา้นการ
พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย ์โครงการโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล  กิจกรรมหลกั
โรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล (1 ต าบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) งบลงทุนค่าท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง (รายการงบปี
เดียว) รายการปรับปรุงซ่อมแซม อาคารประกอบและส่ิงก่อสร้างอ่ืน  จ านวนเงิน 690,200บาท (หกแสนเกา้
หม่ืนสองร้อยบาทถว้น)  ซ่ึงจะลงนามในสัญญาเม่ือไดรั้บอนุมติัเงินประจ างวดแลว้เท่านั้น    

8. เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ตามระยะเวลา และขอ้ก าหนดการส่งมอบตามงวดงานท่ีก าหนดไว ้

9. การเสนอราคา 

 เสนอราคาดว้ยวธีิการประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โดยพิจารณาราคารวมจากผู ้
เสนอราคาต ่าสุด  

10. ข้อสวนสิทธ์ิ 

10.1 เงินค่าจา้งส าหรับการจา้งปรับปรุงซ่อมแซมฯ ในคร้ังน้ี เบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2564  
10.2 ก่อนหรือระหวา่งด าเนินการ ถา้ปรากฏวา่รูปแบบหรือรายละเอียดท่ีก าหนดข้ึนน้ีคลาดเคล่ือนผดิไป

อยา่งหน่ึงอยา่งใด ผูรั้บจา้งสัญญาวา่จะปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของคณะกรรมการตรวจจา้งและถา้ค า
วนิิจฉยัน้ี ถูกตอ้งกบัรายการท่ีปรากฏในรูปแบบแลว้ ผูรั้บจา้งตอ้งถือวา่เป็นอนัเด็ดขาด ถา้งาน
อนัหน่ึงอนัไดไ้มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายละเอียด แต่เป็นการจ าเป็นตอ้งท าเพื่อใหง้านแลว้เสร็จบริบูรณ์
ถูกตอ้งตามรูปแบบ  ผูรั้บจา้งสัญญาวา่จะจดัการงานนั้น ๆ ใหโ้ดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มเติมแต่อยา่ง
หน่ึงอยา่งใดกบัผูว้า่จา้ง 

 
 
 
 
 
 



11. สถานทีต่ิดต่อเพ่ือทราบข้อมูลเพิม่เติมหรือเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นได้ที ่ 
  ทางไปรษณีย ์ 

ส่งถึง ผูอ้  านวยการโรงเรียนปากพูน  เลขท่ี 193 หมู่ 8  ต าบลปากพูน อ าเภอเมือง                        
จงัหวดันครศรีธรรมราช 80000 

 โทรศพัท ์075-774155 
 โทรสาร 075-774022 
 ทางอีเมลล ์Pakpoonsea@gmail.com  
      
     ลงช่ือ ...............................................ประธานกรรมการ 
      (นายเสฏฐพงษ ์ สุดชี) 
                                    
     ลงช่ือ .................................................กรรมการ 
      (นางอุไรวรรณ  เท่ียวแสวง) 
      
     ลงช่ือ .........................................กรรมการและเลขานุการ 
      (นางสาวปิยวรรณ  เทพด ารงค)์ 
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                                          แบบคูระบายน า้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตะแกรงเหลก็  คูระบายน า้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ตราสัญลกัษณ์โรงเรียนปากพูน 
 

 
    ประตูสแตนเลส ขนาด 5X1.8 เมตร  
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