
 

บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  โรงเรียนบ้านม่วง  ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูม ิ
ที่ ……29/63….….  วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 
              
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 

                ด้วยโรงเรียนบ้านม่วง ได้รับงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๓ 
แผนงาน บริหารงานทั่วไป  งาน ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน กิจกรรม เพ่ือให้สถานที่ภายในโรงเรียนบ้านม่วง มี
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ มีความปลอดภัยเป็นพ้ืนที่สีเขียว เป็นแหล่งให้การเรียนรู้ต่างๆ และยังมีสภาพและ
บรรยากาศน่าเรียนน่าอยู่  เพ่ือจัดซื้อ/จัดจ้าง เหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น  4 
ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2  ข้าง วงเงินงบประมาณ  4,028,000.00 บาท  (สี่ล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)  
รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
               ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค ๐๔๒๑.๓/ว. ๙๐  ลงวันที่  ๒๒  
สิงหาคม  ๒๕๕๕  เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขต
งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2  ข้าง
ดังนี้  

๑. นายวิจิตร  ตึงทอง              ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
๒. นางอุดมพร  ชาติเสนา           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๓. นางทองส่วน  สุรไพฑูรย์         ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
๑. เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงาน 
๒. ลงนามในค าสั่ง 
๓. แจ้งคณะกรรมการด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

 
ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่   

                   (นางสาวศิริพร  ชาติช านาญ)   
       

ลงชื่อ …………………..................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
                  (นางนุลักษณ์  ภูมิสถาน)               
 

- เห็นชอบ  
- แต่งตั้ง 

 
ลงชื่อ   ………………………………. 

                (นายชานนท์  ต่ออ านาจ ) 
                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
 
 



 
 

 
 
 

 
ค าสั่งโรงเรียนบ้านม่วง 

ที่ ๑3 /๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29 

......................................................................................  
 

 ด้วยโรงเรียนบ้านม่วง จะท าการจัดซื้อ/จัดจ้าง เหมาก่อสร้างอาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 
2 ชั้น  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดข้ึน 2  ข้าง วงเงินงบประมาณ  4,028,000.00 บาท  งบประมาณปี ๒๕๖๓  
 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามหนังสือกระทรวงการคลัง  ที่  กค ๐๔๒๑.๓/ว. ๙๐  ลงวันที่  ๒๒  สิงหาคม  
๒๕๕๕  เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง จึงแต่งตั้งคณะกรรมการร่างขอบเขตงานจ้างเหมาก่อสร้าง
อาคารเรียน สปช. 105/29  ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น  4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2  ข้าง 4,028,000.00 
บาท  (สี่ล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ดังนี้ 

๑. นายวิจิตร  ตึงทอง              ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ        ประธานกรรมการ 
๒. นางอุดมพร  ชาติเสนา           ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการ 
๓. นางทองส่วน  สุรไพฑูรย์         ต าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ                 กรรมการและเลขานุการ 

ให้คณะกรรมการก าหนดราคากลางให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วัน นับแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 

ประธานกรรมการรับทราบค าสั่ง 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ 
 
 

ลงชื่อ .................................................  
                   (  นายชานนท์  ต่ออ านาจ  ) 
              ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง                         
 

 

 

 

 

 

 



 

ร่างขอบเขตงาน 

 

ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference:TOR) 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง) 

โรงเรียนบ้านม่วง  หมู่ที่ 4 ต าบลดงบัง  อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ 

................................................ 

1. ความเป็นมา 

            ด้วยโรงเรียนบ้านม่วง  หมู่ที่ 4  ต าบลดงบัง  อ าเภอคอนสาร  จังหวัดชัยภูมิ  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้รับจัดสรรงบประมาณปี 2563  งบลงทุนค่า
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษา  งบลงทุนค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  รายการ  ค่าก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบ  และสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดทรุดโทรมและที่ประสบอุบัติภัย  เพ่ือก่อสร้างอาคาร
เรียน แบบ สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง) 
2.  วัตถุประสงค์ 

 2.1  เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 2.2  เพ่ือสร้างทดแทนสิ่งก่อสร้างที่ช ารุดทรุดโทรมมีอายุการใช้งานเกิน  25  ปี  
           2.3  เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการทางวิชาการและอ่ืนๆ 
3  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา 

   3.1  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  มีอาชีพรับจ้างงานประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์    
   3.2  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็น
ผู้ที่ได้รับผลการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ     
   3.3  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
   3.4  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่โรงเรียนบ้านม่วง     
และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง          อิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนบ้านม่วง  
ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
   3.5  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วย          
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,611200  บาท  (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)  
และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา  โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย          ระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ 

    3.6  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

    3.7  นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 



    3.8   คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ และต้องแสดงบัญชีรับจ่ายยื่นต่อสรรพากรและต้องปฏิบัติตาม            ประกาศ ปปช. 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือ            นิติบุคคลเป็นคู่สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

4. แบบรูปรายการ  หรือคุณลักษณะเฉพาะ 

    4.1  ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง)  ของส านักงาน            
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน            
       4.1.1   แบบอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง)                
       4.1.2   รายการมาตรฐานประกอบแบบก่อสร้าง  พ.ศ. 2555  อาคารเรียนแบบ  สปช.105/29                          
                 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได 2 ข้าง)             
       4.1.3   สรุปผลการประเมินราคากลาง            
       4.1.4   สรุปแบบปริมาณวัสดุ            
       4.1.5   รายการแบ่งงวดงาน 

        4.2   งานอ่ืน ๆ 

                4.2.1  ปรับพื้นที่ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.105/29 (ปรับปรุง 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง)  ถมดินให้
สูงกว่าระดับถนนในโรงเรียน 
                4.2.2 งานป้องกันและปิดกันสถานที่ขณะท างานที่ต้องการก่อสร้าง  พร้อมท าความสะอาดตลอด                          
ระยะเวลาการท างาน                 
                4.2.3 งานขนย้ายเศษวัสดุและสิ่งปฏิกูลขณะท าการก่อสร้าง  พร้อมเคลื่อนย้ายวัสดุและอุปกรณ์                         
ตลอดเวลาท างาน 
                4.2.4 งานที่พักคนงาน  โรงเก็บวัสดุ  หรืออาคารชั่วคราว  ที่จัดให้มีขึ้นในขณะก าลังก่อสร้าง                 
                4.2.5 ซ่อมแซมปรับปรุงทางเข้า-ออก  ในการขนส่งวัสดุและอุปกรณ์ตลอดเวลาการท างาน                 
                4.2.6 ค่าติดตั้งไฟฟ้าและประปาชั่วคราวที่ใช้ในการก่อสร้าง                 
                4.2.7 งานอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามที่โรงเรียนก าหนด 

      5.  ระยะเวลาด าเนินการ      
           5.1  ประกาศร่าง TOR ฉบับที่หนึ่งทางเว็บไซต์ของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ     
                 เขต 2  ( http://www.chaiyaphum2.go.th/) และกรมบัญชีกลาง(www.gprocurement.go.th)      
           5.2  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2563 

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง  ภายใน  240  วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง    แบ่งจ่าย 4 งวด 
7. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน  240  วัน นับถดัจากวันลงนามในสัญญาจ้าง แบ่งจ่าย 4 งวด 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงินโรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น  4  งวด ดังนี้    

        งวดที่ 1  จ่าย 20 %  ภายใน 80 วัน  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการตอกเสาเข็ม ขุดหลุม หล่อ
โครงสร้าง ค.ส.ค. ฐานราก และเสาตอม่อ คาน และพ้ืนที่ชั้นที่ ๑ ปูพื้นส าเร็จรูปชั้นที่ ๑ พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า  เสร็จ
เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
       งวดที่ 2  จ่าย 20%  ภายใน 50 วัน  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการหล่อโครงสร้าง ค.ส.ล. เสา 
คาน พ้ืนและบันไดระดับพ้ืนชั้นที่ 2 ปูพื้นส าเร็จรูปชั้นที่ 2 พร้อมเทคอนกรีตทับหน้า หล่อ ค.ส.ล. เสาและคานรับโครง
หลังคา เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
       งวดที ่3  จ่าย 30 % ภายใน  50 วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งโครงหลังคา มุงหลังคา 
ตีฝ้าเพดาน ก่อผนัง ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง(ยกเว้นบานประตู-หน้าต่าง) ฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในทั้งหมด เสร็จ

http://www.chaiyaphum2.go.th/


เรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 
       งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จ่าย 30 % ภายใน 60 วัน  เมือ่ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งบานประตู-หน้าต่าง ฉาบปูนส่วนที่
เหลือทั้งหมด ติดตั้งระบบไฟฟ้า ครุภัณฑ์ ทาสี และท างานส่วนที่เหลือทั้งหมด เสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ และ
สัญญาทุกประการ พร้อมทั้งเก็บท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  

9. วงเงินในการจัดชื้อ/จ้าง        

    9.1  ภายในวงเงิน  4,028,000 บาท  (สี่ล้านสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)        
    9.2  ราคากลางการก่อสร้าง เป็นเงิน  4,754,000  บาท  (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

10.  สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย   เปิดเผยตัว
ภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ที่ 

          10.1  ทางไปรษณีย์  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง  ต าบลดงบัง อ าเภอคอนสาร                
                  จังหวัดชัยภูมิ  36180 
 10.2 โทรศัพท์ :  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง  หมายเลข 0813203261   

    หัวหน้าพัสดุ  หมายเลข    0943948740                           
    เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายเลข  0885329786 
 

          10.3 โทรสาร  :     
          10.4 Email Address  : nulakphumsathsn@gmail.com 
 

(ลงชื่อ)………………… …………………ประธานกรรมการ 
( นายวิจิตร  ตึงทอง ) 

 
(ลงชื่อ)……………………………………กรรมการ 

( นางอุดมพร  ชาติเสนา ) 
 

                 (ลงชื่อ)…………………………………….กรรมการและเลขานุการ 
(  นางทองส่วน สุรไพฑูรย์  ) 

 

-  อนุมัต ิ

- เห็นชอบ 

 

            (ลงชื่อ)……………………………………  
          (  นายชานนท์  ต่ออ านาจ ) 

            ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านม่วง 
 


