
 

 
วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ร่างขอบเขตของงาน (TERM OF  REFERENCE : TOR) 
 โครงการก่อสร้าง อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 

จ านวน ๑ หลัง 
 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญ  
 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ตั้งอยู่เลขท่ี 619 หมู่ 15 ต าบลข่วงเปา อ าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่    
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดการเรียนการสอนประเภทวิชาช่าง
อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ในระดับประกาศนียบัตร (ปวช.) และประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 
(ปวส .) จ านวน 6 สาขาวิชา ในปีงบประมาณ พ .ศ. 2558 ได้รับ การจัดสรร งบประมาณ   หมวดที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง   จากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัย
การอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ .จอมทอง จ .เชียงใหม่ จ านวน  ๑  หลัง วงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (-ห้าล้านบาท
ถ้วน-) เพ่ือเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ ส าหรับจัดการเรียนการสอน ที่มีความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาได้
ฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพให้เกิดความช านาญ  สามารถออกไปเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเป็นอาคารเรียนและปฏิบัติการ ส าหรับการจัดการเรียนการสอน ใหก้ับนักเรียน นักศึกษา 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และพัฒนาความรู้ทักษะวิชาชีพแก่
นักเรียน นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคาและการเสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๓.๒ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้ผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๓.๓ ผู้ประสงค์จะ เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ปร ะสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ /
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ 
วันที่ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้ กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ 
 ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือ ความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็ นผู้ไม่แสดงบัญ ชีรายรับรายจ่าย  หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



 

 ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
 

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 เป็นอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ต.ข่วงเปา อ. จอมทอง จ.เชียงใหม่ จ านวน ๑ หลัง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก การอาชีพจอมทอง   
ให้เริ่มท างาน 
 

๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 
 จ านวนงวดในการส่งมอบ ๕ งวด  
 

  งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้……๒๐….% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการปักผังบริเวณเสร็จ  ท า
การก่อสร้างขุดดินฐานรากเสร็จ  ท าการหล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก   เสา คาน และพ้ืนหล่อในชั้น
ที่ ๑ ตามแบบเสร็จ     แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ………๖๐…….วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตาม
สัญญาเป็นต้นไป 

 

งวดที ่๒ จะจ่ายเงินให้..…๒๐….% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการปูแผ่นพ้ืนส าเร็จรูปชั้นที่ ๑ 
เสร็จ ท าการหล่อ โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ทับพ้ืนส าเร็จรูปชั้นที่ ๑  เสารับคานหลังคาเสร็จ  เชื่อมโครง
หลังคาเหล็ก T๑ และ T๒ ทั้งหมดพร้อมติดตั้งเสร็จ  พร้อมติดตั้งแปเหล็กตัวซี ทั้งหมดเสร็จพร้อมทาสีกันสนิม
เสร็จหรือติดตั้งโครงถักส าเร็จรูปและแป เสร็จ  …แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ………๑๒๐…….วัน  นับตั้งแต่
วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

 

งวดที่ ๓ จะจ่ายเงินให้…๒๐….% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการทาสีโครงหลังคาทั้งหมด
เสร็จ  ท าการติดตั้ง โครงแผงปิดจั่วพร้อมปิดแผ่นเสร็จ ท าการมุงแผ่นหลังคาเหล็กเคลือบสีขึ้นลอนเสร็ จ  ท าการ
ก่ออิฐผนังทั้งหมดเสร็จ …แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จภายใน ………๑๖๐…….วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตาม
สัญญาเป็นต้นไป  

 

 งวดที่ ๔ จะจ่ายเงินให้…๒๐….% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง
ทั้งหมดเสร็จ  ท าการฉาบปูน ทั้งภายนอกและภายในเสร็จ  ท าการเดินสายไฟฟ้าและติดตั้งอุประกรณ์ ไฟฟ้า
ทั้งหมดเสร็จ แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน ………๒๐๐…….วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็น
ต้นไป 
 

งวดที่ ๕ จะจ่ายเงินให้ …๒๐….% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ก่อสร้างอาคารเสร็จ
เรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปและรายการตามสัญญาเสร็จ  แล้วเสร็จทั้งหมดแล้วเสร็จ ภายใน..๒๔๐...วัน  
นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

   

  หมายเหตุ  ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด   ๒๔๐  วัน 
 
 

 



 

๗. วงเงินในการจัดหา 
 เงินงบประมาณโครงการ ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ราคากลางงานก่อสร้าง    5,004,358.95 บาท  
 

๘. เงื่อนไขอ่ืน ๆ  
 การจัดซื้อหรือจัดจ้า งครั้งนี้   จะมีการลงนามในสัญญาได้ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๘    มีผลใช้บังคับและได้รับจัดสรร งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ .ศ. ๒๕๕๘ 
จากส านักงบประมาณ  

 

๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมและส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น  
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่าง ขอบเขตของงานนี้ได้ที่  
 สถานที่ติดต่อ งานพัสดุ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  เลขที่  ๖๑๙ ม.๑๕  ต.ข่วงเปา  อ.จอมทอง   
จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๖๐ 

โทรศัพท์   ๐-๕๓๓๔-๑๘๗๒ ,๐-๕๓๓๔-๒๑๖๙ 
โทรสาร    ๐-๕๓๓๔-๑๔๘๕ , ๐-๕๓๓๔-๒๑๙๐ 
เว็บไซต์     www.cicec.ac.th 

 สาธารณะชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ ที่อยู่ ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์หรือมีความคิดเห็นด้วย 
 
 

 
(นายโกเมศร์   ซ่อนกลิ่น) 

ประธานกรรมการ 
 
 

(นายวิทยา  ภิญโญฤทธิ์) 
กรรมการ 

 
 

(นายวินัย  จันทรานาค) 
กรรมการและเลขานุการ 

 


