ร่ างขอบเขตของงาน (TOR) และร่ างเอกสารประกวดราคา
งานก่ อสร้ างบ้านพัก 4 ชั้นใช้แบบกรมศิลปากร สํานักสถาปั ตยกรรม จํานวน 1 หลัง
ของ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
…………………………………………………………………………………………………………………
ด้วยวิทยาลัยนาฏศิ ลปนครศรี ธรรมราช มี ความประสงค์จะทําการจ้างก่ อสร้ างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช ใช้แบบกรมศิลปากร สํานักสถาปั ตยกรรม จํานวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ราคากลางค่าก่อสร้างครั้งนี้ เป็ นเงินทั้งสิ้ น12,077,100.00 (สิ บสองล้านเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหนึ่ งร้อย
บาทถ้วน) โดยคณะกรรมการกําหนดร่ างขอบเขตของงาน (TOR) และร่ างเอกสารประกวดราคา ได้ดาํ เนิ นการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2549 เรี ยบร้อยแล้ว จึงขอ
เผยแพร่ รายละเอียดสาระสําคัญของร่ างขอบเขตของงาน (TOR) และร่ างเอกสารประกวดราคาของงานดังกล่าว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็ นมา
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าสิ่ งก่อสร้าง ประจําปี งบประมาณ
พ.ศ. 2558 เพื่ อให้ ก ารดําเนิ น การเป็ นไปอย่างเรี ย บร้ อย จึ งกําหนดรายละเอี ย ดในการออกแบบรู ป รายการ
ประมาณการวัสดุ และราคากลาง ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของสถานศึกษา วัฒนธรรมในท้องถิ่นจํานวน
สาขาวิชาที่ทาํ การเปิ ดสอน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงมอบอํานาจให้วิทยาลัย ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณค่า
สิ่ งก่อสร้าง ดําเนิ นการให้เป็ นไปตามนโยบายและระเบียบราชการ เกิดความคล่องตัวในการบริ หารงบประมาณ
สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อหนี้ผกู พันได้
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้เป็ นอาคารพักอาศัยของครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคา
3.1ผู ป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งเป็ นผู ม้ ี อ าชี พ รั บ จ้า งงานที ่ ป ระกวดราคาจ้า งด้ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้งงานของทางราชการและ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ
3.3 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูป้ ระสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/
หรื อต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผูเ้ สนอราคากับผูใ้ ห้บริ การตลาดกลางอิเล็กทรอนิ กส์ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทําการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็ นธรรม ตามข้อ 1.8
3.4 ผูป้ ระสงค์จ ะเสนอราคาต้อ งไม่ เป็ นผูไ้ ด้รับ เอกสิ ท ธิ์ หรื อ ความคุ ้ม กัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ ยอมขึ้ น
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิ ทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น

3.5 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาจะต้องผ่านการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช
3.6 ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างฯ ซึ่ งมีมูล ค่างานในสัญ ญาเดี ย ว วงเงิน ไม่น ้อ ยกว่า 5,000,000.-บาท (ห้าล้า นบาทถ้ว น) และต้อง
เป็ นผลงานที่เป็ นคู่สัญญาโดยตรงกับส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่นรัฐ วิสาหกิจ หรื อหน่วยงาน
เอกชน ที่วิทยาลัยเชื่อถือ
3.7 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญา (ผูป้ ระสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยูใ่ นฐานะเป็ นผูไ้ ม่
แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
3.8 บุคคลหรื อนิ ติบุคคลที่จะเข้าเป็ นคู่สัญญากับสํานักงานต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิ กส์
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ขอ้ มูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.9 คู่สญ
ั ญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สญ
ั ญาอาจรับจ่ายเป็ นเงินสดก็ได้
ทั้งนี้ สํานักงานสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ก่อนิ ติสัมพันธ์กบั บุคคลหรื อนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่ อว่าเป็ นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชี รายรับรายจ่าย หรื อแสดงบัญชี รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระสําคัญ เว้นแต่บุคคลหรื อนิ ติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรื อได้มีการ
ปรับปรุ งแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสัง่ เพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดงั กล่าวแล้ว
4. ขอบเขตการดําเนินงานของผูร้ ับจ้าง
4.1 จัดดําเนินการก่อสร้างอาคารพักอาศัย 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช ขนาดกว้าง 12.00
เมตร ยาว 21.00 เมตร เป็ นอาคารคอนกรี ตเสริ มเหล็ก 4 ชั้น ช่วงเสาด้านกว้างช่วงละ 3.50 เมตร ด้านยาวช่วงละ
4.00 เมตร ฐานรากเป็ นฐานเข็มเจาะระบบแห้ง พื้นสําเร็ จรู ปแบบตันท้องเรี ยบ บันได คอนกรี ตเสริ มเหล็ก
หลังคาโครงเหล็กรู ปพรรณ มุงด้วยเหล็กแผ่นเคลือบอบสี
- บริ เวณรอบนอกอาคารพื้นคอนกรี ตเสริ มเหล็ก ผิวทรายล้างมีทางลาดขึ้นอาคาร
- พื้นชั้นที่ 1,2,3,4 พื้นผิวหินเทียม ผนังก่ออิฐมอญครึ่ งแผ่น ฉาบปูนเรี ยบ ทาสี มีหอ้ งนํ้าทุกชั้น ผนังก่อ
อิฐมอญครึ่ งแผ่น ฉาบปูนเรี ยบ กรุ กระเบื้องเคลือบ พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ฝ้ าเพดานแผ่นยิบซัม่ บอร์ด โครงเหล็ก
ชุบสังกะสี ฉาบรอยต่อทาสี
- ฝ้ าเพดานฉาบปูนเรี ยบทาสี ในพื้นชั้นที่ 1 และ 4
- ฝ้ าเพดานฉาบปูนเรี ยบทาสี ในพื้นชั้นที่ 2 และ 3
- บันได พื้นผิวหิ นเทียม
- งานฝ้ าชายคา สําเร็ จรู ป
- งานสี สี อะคริ ลิค 100% แบบกึ่งด้าน โลหะทาด้วยสี น้ าํ มัน
- งานประตู ไม้เนื้อแข็ง ประตูอลูมิเนียมอบสี ขาว มีมุง้ ลวด
- หน้าต่าง อลูมิเนียมอบสี ขาวบานเลื่อน กระจกเขียวใส มีมุง้ ลวด
- เครื่ องสุ ขภัณฑ์ครบ

- งานไฟฟ้ า สายไฟฟ้ าติดตั้งโดยเข็มขัดรัดสาย ดวงไฟ Fluorescent Lighting Downlight อุปกรณ์ครอบ
- สายเมนต์เข้าในอาคาร
- ตูค้ วบคุมระบบไฟฟ้ า
- มีไฟฉุกเฉิน
- มีระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้
- มีระบบโทรศัพท์
- มีระบบสายอากาศ
- มีงานระบบปรับอากาศและเครื่ องทํานํ้าอุ่น
- มีระบบสายล่อฟ้ า
- งานสุ ขาภิบาล งานท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5 งานท่อระบาย ท่อ PVC ชั้น 8.5 อุปกรณ์ GATE
VALVE ครอบ อุปกรณ์ยดึ แขวน
- งานสุ ขาภิบาลนอกอาคาร โครงสร้างรับบ่อเกรอะ-บ่อซึมและถังเก็บนํ้าใต้ดิน เสาเข็มตอก ถังเกรอะ-ถัง
เก็บนํ้าใต้ดินไฟเบอร์กลาส
- ติดตั้งเครื่ องปั้ มนํ้าอัตโนมัติ พร้อมตูค้ วบคุมระบบนํ้า
- มีเฟอร์นิเจอร์
การก่อสร้างบ้านพัก 4 ชั้นใช้แบบกรมศิลปากร สํานักสถาปัตยกรรม รวมจํานวน 54 แผ่น และรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง จํานวน 55 หน้า
หมายเหตุ ผูร้ ับจ้างต้องทําการก่ อสร้างตามรู ปแบบ และรายการก่ อสร้างรวมทั้งปฏิ บตั ิตามข้อกําหนดที่
แนบท้ายสัญญา ตลอดจัดหาวัสดุ หรื ออุปกรณ์ใด ๆ ที่จาํ เป็ นต้องมีหรื อต้องทําให้เป็ นไปตามปกติวิสัยใน
การก่ อ สร้ า งให้ แ ล้ว เสร็ จ บริ บู ร ณ์ จ นใช้ก ารได้ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ข อง วิ ท ยาลัย นาฏศิ ล ปนครศรี ธ รรมราช
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ทุกประการ

รายการเพิ่มจากรายการก่อสร้างประกอบการประมาณราคากลาง
อาคารพักอาศัย 4 ชั้นใช้แบบกรมศิลปากร สํานักสถาปัตยกรรม
1. ทีวี ดิจิตอล จอ LED ขนาด 40 นิ้ว
2. ตูเ้ ย็น ขนาด 6.5 คิว
3 .กล้องวงจรปิ ด ชนิด IP Cameras
4. เครื่ องบันทึกภาพพร้อมฮาร์ดดิสก์ 6 TB
5. เครื่ องสํารองไฟ 1500 VA
6. อุปกรณ์ควบคุมเครื อข่ายกลางแบบ Gigabit Network switch
7. ตูเ้ ก็บอุปกรณ์ขนาด 19 นิ้ว 12 U
8. เครื่ องดูดฝุ่ น ดูดนํ้า 18 ลิตร
ต้องเป็ นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและผูร้ ับจ้างต้องเสนอตัวอย่างวัสดุ อุปกรณ์ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างและ
ผูค้ วบคุมงานพิจารณาอนุมตั ิก่อนนํามาติดตั้ง
หมายเหตุ ผูร้ ับจ้างต้องทําการก่อสร้างตามรู ปแบบและรายการก่อสร้างรวมทั้งปฏิบตั ิตามข้อกําหนด
ที่แนบท้ายสัญญา ตลอดจนจัดหาวัสดุ หรื ออุปกรณ์ใด ๆ ที่จาํ เป็ นต้องมีห รื อต้องทําให้เป็ นไปตามปกติวิสัย
ในการก่อสร้างให้แล้วเสร็ จบริ บูรณ์จนใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ของวิทยาลัยฯ ทุกประการ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ปี งบประมาณ 2558 - ปี งบประมาณ 2559
6. ระยะเวลาส่ งมอบงาน
ภายใน 360 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากวิทยาลัยฯให้เริ่ มทํางาน
7. วงเงินในการจัดหา
ใช้งบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ประจําปี งบประมาณ 2558
8. ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่
คณะกรรมการกําหนดร่ าง TOR และเอกสารประกวดราคา (ฝ่ ายพัสดุ)
เว็บไซต์ : http://cdans.bpi.ac.th ที่อยู่ งานพัสดุ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรี ธรรมราช 130 หมู่ 11 ตําบล
ท่าเรื อ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรี ธรรมราช โทรศัพท์ 075-446154 หรื อโทรสาร 075-446154
สาธารณชนที่ตอ้ งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรื อมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าวโปรดให้ความเห็นเป็ น
ลายลักษณ์ อกั ษรหรื อทางเว็บไซต์มายังหน่ วยงาน ตามรายละเอี ยดที่ อยู่ขา้ งต้น โดยเปิ ดเผยชื่ อและที่ อยู่ของ
ผูเ้ สนอแนะ วิจารณ์ หรื อมี ความเห็ น เพื่อที่ จะนําข้อคิดเห็ นหรื อข้อเสนอแนะมาพิจารณาแก้ไขปรั บปรุ งร่ าง
ขอบเขตงานให้เหมาะสมยิง่ ขึ้นต่อไป
ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางพิกลุ อนันตนานนท์)
ลงชื่อ

กรรมการ
(นายสถาพร ปาณะศรี )

ลงชื่อ

กรรมการ
(นางสุ จิตตรา มินา)

ลงชื่อ

กรรมการ
(นายเบญจพล จันทรมานะ)

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ
(นายธีระวุฒ ปรางสุ รางค์)

