
ข้อก ำหนดและขอบเขตของงำน (TOR) 
โครงกำรก่อสร้ำงอำคำรอเนกประสงค์ พื้นที่ใช้สอย 1,040 ตำรำงเมตร  จ ำนวน  1  หลัง 

ของ วิทยำลัยกำรอำชีพเวียงสำ  
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ  

 …………………………………………………………………………………………………………………  

1. ควำมเป็นมำ 
   วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ได้จัดสรรงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย  จึงก าหนดรายละเอียดในการออกแบบรูปรายการ  ประมาณการวัสดุและ
ราคากลาง ให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ของสถานศึกษา วัฒนธรรมในท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จึงมอบอ านาจให้สถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่าสิ่งก่อสร้าง ด าเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบ
ราชการ เกิดความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณ  สามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผูกพันได้  
 
2. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ พ้ืนที่ใช้สอย 1,040 ตารางเมตร  จ านวน 1 หลัง   
ของวิทยาลัยการอาชีพเวียงสา 
 
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอรำคำ 
  3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
  3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
  3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
  3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัย
การอาชีพเวียงสา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

  3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ   
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  3.10 
  3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างใน
วงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๒๘๓,๘๗๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนแปดหมื่นสามพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาเชื่อถือ 



  3.12  ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
                        กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ 
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่ืนทุกราย 

กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ 

กรณีที่ข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
หลักจะต้องเป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ในส่วนของผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ใช่ผู้เข้าร่วมค้าหลักจะ
เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนในสาขางานก่อสร้างไว้กับกรมบัญชีกลางหรือไม่ก็ได้ 

ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

  3.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 
4. แบบรูปรำยกำร หรือคุณลักษณะเฉพำะ 

  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
1. แบบก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
2. สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร 4 และ ปร 5 

 
5. ระยะเวลำด ำเนินกำร 
                      ไม่เกิน  150  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 
6. ระยะเวลำส่งมอบของหรืองำน 
                      จ านวนงวดในการส่งมอบ  6  งวด 
 
งวดที่  1  เป็นเงินร้อยละ 9.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้างดังนี ้ 

- จัดท าแผนปฎิบัติงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
- วางผัง และมีหนังสือรับรองการส ารวจดินแล้วเสร็จ 
- ขุดหลุมฐานรากพร้อมขนวัสดุจากการท างานออกนอกพ้ืนที่แล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตฐานรากและเสาตอม่อแล้วเสร็จ 
- ถมกลบหลุมฐานรากพร้อมบดอัดแน่นแล้วเสร็จ 
- หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กคานคอดินทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ทั้งหมดเรียบร้อยตามรูปแบบรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
ทั้งหมดแล้วเสร็จภำยใน 20 วัน  
 
 
 



งวดที่  2  เป็นเงินร้อยละ 33.0 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้างดังนี ้

- หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กเสารับโครงหลังคาและติดตั้งเสาเหล็กรับโครงหลังคาแล้วเสร็จปูพ้ืนส าเร็จรูป
และเทคอนกรีตทับหน้าพื้นชั้นที่ 2 พร้อมกันสาดส่วนที่ต่อเนื่อง แล้วเสร็จ 

- ประกอบโครงสร้างหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จหล่อเสาชั้นที่ 2 หล่อคานและปูพื้นส าเร็จรูป แล้วเสร็จ 
ทั้งหมดเรียบร้อยเรียบร้อยตามแบบรูปรายการและคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
ทั้งหมดแล้วเสร็จภำยใน 40 วัน  

 
งวดที่  3  เป็นเงินร้อยละ 58.0  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้างดังนี ้

- ประกอบโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จร้อยละ 100 ของปริมาณงานโครงหลังคาทั้งหมด  
- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาแล้วเสร็จร้อยละ 50 ของปริมาณงานโครงสร้างหลังคาทั้งหมด 

ทั้งหมดเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
ทั้งหมดแล้วเสร็จภำยใน 30 วัน  

 
งวดทื่  4  เป็นเงินร้อยละ 71.0  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้างดังนี ้

- ติดตั้งโครงสร้างหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- มุงหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งแผงกันแดดท้ังหมดแล้วเสร็จ 

ทั้งหมดเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
ทั้งหมดแล้วเสร็จภำยใน 30 วัน  

 
งวดที่  5  เป็นเงินร้อยละ 92.0  ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้างดังนี ้

- หล่อคอนกรีตเสริมเหล็กพ้ืนภายในอาคารและฟุตบาทพร้อมงานขัดแต่งพ้ืนผิวทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ทาสีอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ทั้งหมดเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับมอบงานไว้แล้ว 
ทั้งหมดแล้วเสร็จภำยใน 20 วัน  

 
งวดที่  6 (งวดสุดท้าย) เป็นเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง  จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ท าการก่อสร้างดังนี ้ 

- ปฏิบัติงานทั้งหมดแล้วเสร็จตามสัญญา 
ทั้งหมดแล้วเสร็จภำยใน 10 วัน  
 

7. วงเงินในกำรจัดหำ 
   เงินงบประมาณโครงการ  7,612,900.00  บาท 
      ราคากลาง  7,499,481.00  บาท 



8. สถำนที่ติดต่อเพื่อขอทรำบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจำรณ์ หรือแสดงควำมคิดเห็น  
                      สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่ 
                      สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยการอาชีพเวียงสา ๑๓๘ หมู่ ๕ ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน ๕๕๑๑๐ 
                      โทรศัพท์ ๐๕๔-๗183๔๐ 
                      โทรสาร ๐๕๔-๗18382 
                      เว็บไซต์ www.wiangsa.ac.th  
 
 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 


