ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จ้ างก่ อสร้ างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลและหลังคาคลุมทางเดิน โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิส์
๑. ความเป็ นมา
โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ แผนงานสร้างและขยายโอกาสทาง
การศึกษาให้ทวั่ ถึงและเป็ นธรรม ผลผลิตผูจ้ บการศึกษาภาคบังคับ กิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุ ง ซ่อมแซมอาคารเรี ยน
และสิ่ งก่อสร้างประกอบสาหรับโรงเรี ยนปกติ ค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง เป็ นค่าก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล
และหลังคาคลุมทางเดิน จานวน ๑ งานเหมา วงเงินงบประมาณ ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนพิษณุโลกพิทยาคม
๒.๒ เพื่อสนับสนุนด้านการเรี ยนการสอนการและการจัดกิจกรรมของโรงเรี ยน หน่วยงานภาครัฐ
เอกชนและองค์การปกครองส่ วนท้องถิ่น
๒.๓ จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอลและหลังคาคลุมทางเดิน ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๓.๑ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลผูม้ ีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
๓.๒ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ิง้ งานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๓.๓ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ น
ธรรม ตามข้อ ๑.๘
๓.๔ ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิ ทธิ์ หรื อความคุม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิ ทธิ์ และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผูเ้ สนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของกรม
๓.๖ ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน (โครงสร้างค.ส.ลและ
โครงสร้างเหล็กรู ปพรรณ) กับงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่นอ้ ยกว่า
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)ต่อสัญญาเดียวและเป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานเอกชนที่โรงเรี ยน

พิษณุ โลกพิทยาคมเชื่อถือและเป็ นผลงานที่ดาเนินการเสร็ จเรี ยบร้อย โดยแสดงหลักฐานประกอบอันได้แก่ สาเนา
สัญญาจ้าง สาเนาหนังสื อรับรองผลงาน
๓.๗ ผูเ้ สนอราคาที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๓.๘ ผูป้ ระสงค์จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่ งได้ดาเนิ นการจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ต้องขึ้นทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่ Web site ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐและต้องยื่น
หลักฐานแบบลงทะเบียนในวันยืน่ ซองเอกสารประกวดราคา
๓.๙ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่ งมีมูลค่าไม่
เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดได้
๔. แบบรู ปรายการ หรื อคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๕. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน ๒๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
๖. ระยะเวลาส่ งมอบของหรืองาน
จานวนงวดในการส่ งมอบ ๔ งวด
งวดที่ ๑ เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทาการ ๑.๑ ตอกเสาเข็ม (ตามแบบรู ปกาหนด) ๑.๒
ก่อสร้างฐานราก (ตามแบบรู ปกาหนด) ๑.๓ ก่อสร้างเสาตอม่อ(ตามแบบรู ปกาหนด) ๑.๔ ตรวจสอบความเรี ยบร้อย
ของงานและได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆทั้งหมดแล้วเสร็ จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรู ปรายการและสัญญาทุก
ประการ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๒ เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทาการ ๒.๑ ก่อสร้างเสาเหล็กรับหลังคา (ตามแบบ
รู ปกาหนด) ๒.๒ ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กทั้งหมด (ตามแบบรู ปกาหนด) ๒.๓ก่อสร้างฐานรากเสาตอม่อหลังคา
คลุมทางเดิน (ตามแบบรู ปกาหนด) ๒.๔ ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของงานและได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆทั้ง
หมดแล้วเสร็ จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรู ปรายการและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดที่ ๓ เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงาน เมื่อผูร้ ับจ้างได้ทาการ ๓.๑ มุงหลังคาเหล็กรี ดลอน (ตามแบบรู ป
กาหนด) ๓.๒ ก่อสร้าง คาน เสา ค.ส.ล.หลังคาคลุมทางเดิน (ตามแบบรู ปกาหนด) ๓.๓ ก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก
คลุมทางเดิน (ตามแบบรู ปกาหนด) ๓.๔ ตรวจสอบความเรี ยบร้อยของงานและได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆทั้ง
หมดแล้วเสร็ จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรู ปรายการและสัญญาทุกประการ ให้แล้วเสร็ จภายใน ๕๐ วัน
งวดสุ ดท้าย เมื่อผูร้ ับจ้างได้ปฏิบตั ิงานทั้งหมด ให้แล้วเสร็ จตามสัญญา
๗. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ราคากลางงานก่อสร้าง ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๘. สถานทีต่ ิดต่ อเพือ่ ขอทราบข้ อมูลเพิม่ เติม และส่ งข้ อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น

สามารถส่ งข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่ างขอบเขตของงานนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ กลุ่มงานพัสดุ สานักงานธุ รการ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ต.ท่าทอง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก
โทรศัพท์ ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๐ ต่อ ๑๑๔๓
โทรสาร ๐-๕๕๒๒-๗๖๐๒
เว็บไซต์ www.pp.ac.th
สาธารณชนที่ตอ้ งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็น ต้องเปิ ดเผยชื่อและที่อยูข่ องผูใ้ ห้
ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรื อมีความเห็นด้วย
๙. หมายเหตุ
ประชาชนผูส้ นใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรื อข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่ างขอบเขต
ของงานนี้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร โดยไปรษณี ยต์ อบรับด่วนพิเศษ (EMS) โดยระบุชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่
สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ สานักงานธุ รการ โรงเรี ยนพิษณุ โลกพิทยาคม ถนนเลี่ยงเมือง ตาบลท่าทอง อาเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุ โลก 65000 หรื อทางเว็บไซต์ www.pp.ac.th

