
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา 
งานก่อสร้างบา้นพกั 4 ชั้นใชแ้บบกรมศิลปากร สาํนกัสถาปัตยกรรม   จํานวน 1 หลงั 

ของ วทิยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช   สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ 
…………………………………………………………………………………………………………………  
 
 ด้วยวิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะทาํการจา้งก่อสร้างอาคารพกัอาศยั 4 ชั้น 
วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช ใชแ้บบกรมศิลปากร สาํนกัสถาปัตยกรรม   จาํนวน 1 หลงั  ดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  ราคากลางค่าก่อสร้างคร้ังน้ีเป็นเงินทั้งส้ิน12,077,100.00 (สิบสองลา้นเจ็ดหม่ืนเจ็ดพนัหน่ึงร้อย
บาทถว้น) โดยคณะกรรมการกาํหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ไดด้าํเนินการ
ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 เรียบร้อยแลว้ จึงขอ
เผยแพร่รายละเอียดสาระสาํคญัของร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาของงานดงักล่าว 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1.  ความเป็นมา  
  วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช     ไดรั้บการจดัสรรงบประมาณค่าส่ิงก่อสร้าง  ประจาํปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558   เพื่อให้การดาํเนินการเป็นไปอย่างเรียบร้อย จึงกาํหนดรายละเอียดในการออกแบบรูปรายการ
ประมาณการวสัดุ และราคากลาง ให้สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีของสถานศึกษา วฒันธรรมในทอ้งถ่ินจาํนวน
สาขาวิชาท่ีทาํการเปิดสอน สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ จึงมอบอาํนาจให้วิทยาลยั ท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณค่า
ส่ิงก่อสร้าง ดาํเนินการให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบราชการ เกิดความคล่องตวัในการบริหารงบประมาณ 
สามารถดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและก่อหน้ีผกูพนัได ้

2. วตัถุประสงค์ 
 เพื่อใชเ้ป็นอาคารพกัอาศยัของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
 3.1ผูป้ระสงค ์จะเสนอราคาตอ้งเป็นผูม้ีอาชีพรับจ ้างงานที่ประกวดราคาจ ้างด้วยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์  
 3.2 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการและ
ไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้ หรือไม่เป็นผูท่ี้ไดรั้บผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ 
 3.3 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคารายอ่ืน และ/
หรือตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนัระหว่างผูเ้สนอราคากบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วนั 
ประกาศประกวดราคาจา้งดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนั
ราคาอยา่งเป็นธรรม ตามขอ้ 1.8 
 3.4 ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน 
ศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
 



 3.5 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาจะตอ้งผา่นการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการจา้งของ 
วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 
 3.6 ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคาตอ้งเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวด
ราคาจา้งฯ ซ่ึงมีมูลค่างานในสัญญาเดียว วงเงินไม่น้อยกว่า 5,000,000.-บาท (ห้าลา้นบาทถว้น)  และตอ้ง
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ินรัฐ วิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชน ท่ีวิทยาลยัเช่ือถือ 
 3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญา (ผูป้ระสงคจ์ะเสนอราคา) ตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่
แสดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญั 
 3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัสํานักงานตอ้งลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซตศู์นยข์อ้มูลจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
 3.9 คู่สญัญาตอ้งรับจ่ายเงินผา่นบญัชีเงินฝากกระแสรายวนั เวน้แต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซ่ึงมีมูลค่า
ไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สญัญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด ้
 ทั้งน้ี สาํนกังานสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ก่อนิติสัมพนัธ์กบับุคคลหรือนิติบุคคลซ่ึงไดมี้การระบุช่ือไวใ้นบญัชี
รายช่ือว่าเป็นคู่สัญญาท่ีไม่ไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกตอ้งครบถว้นใน
สาระสําคญั เวน้แต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะไดแ้สดงบญัชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดงักล่าว หรือไดมี้การ
ปรับปรุงแกไ้ขใหถู้กตอ้ง  และมีการสัง่เพิกถอนรายช่ือจากบญัชีดงักล่าวแลว้ 
4. ขอบเขตการดาํเนินงานของผูรั้บจา้ง   
 4.1 จดัดาํเนินการก่อสร้างอาคารพกัอาศยั  4 ชั้น วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช  ขนาดกวา้ง 12.00 
เมตร ยาว 21.00 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหลก็ 4 ชั้น ช่วงเสาดา้นกวา้งช่วงละ 3.50 เมตร ดา้นยาวช่วงละ 
4.00 เมตร ฐานรากเป็นฐานเขม็เจาะระบบแหง้ พื้นสาํเร็จรูปแบบตนัทอ้งเรียบ  บนัได คอนกรีตเสริมเหลก็ 
หลงัคาโครงเหลก็รูปพรรณ มุงดว้ยเหลก็แผน่เคลือบอบสี   
 - บริเวณรอบนอกอาคารพ้ืนคอนกรีตเสริมเหลก็ ผวิทรายลา้งมีทางลาดข้ึนอาคาร 
 - พื้นชั้นท่ี 1,2,3,4 พื้นผวิหินเทียม  ผนงัก่ออิฐมอญคร่ึงแผน่ ฉาบปูนเรียบ ทาสี  มีหอ้งนํ้าทุกชั้น ผนงัก่อ
อิฐมอญคร่ึงแผน่ ฉาบปูนเรียบ กรุกระเบ้ืองเคลือบ พื้นปูกระเบ้ืองเซรามิค ฝ้าเพดานแผน่ยบิซัม่บอร์ด โครงเหลก็
ชุบสงักะสี ฉาบรอยต่อทาสี 

- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบทาสีในพื้นชั้นท่ี 1 และ 4 
- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบทาสีในพื้นชั้นท่ี 2 และ 3 

 - บนัได พื้นผวิหินเทียม   
 - งานฝ้าชายคา สาํเร็จรูป 
 - งานสี สีอะคริลิค 100% แบบก่ึงดา้น โลหะทาดว้ยสีนํ้ามนั 
 - งานประตู ไมเ้น้ือแขง็ ประตูอลูมิเนียมอบสีขาว มีมุง้ลวด 

- หนา้ต่าง อลูมิเนียมอบสีขาวบานเล่ือน กระจกเขียวใส มีมุง้ลวด 
 - เคร่ืองสุขภณัฑค์รบ 



 - งานไฟฟ้า สายไฟฟ้าติดตั้งโดยเขม็ขดัรัดสาย ดวงไฟ Fluorescent Lighting  Downlight อุปกรณ์ครอบ 
 - สายเมนตเ์ขา้ในอาคาร 

- ตูค้วบคุมระบบไฟฟ้า  
- มีไฟฉุกเฉิน 
- มีระบบแจง้เตือนเพลิงไหม ้
- มีระบบโทรศพัท ์
- มีระบบสายอากาศ 
- มีงานระบบปรับอากาศและเคร่ืองทาํนํ้าอุ่น 
- มีระบบสายล่อฟ้า 

 - งานสุขาภิบาล งานท่อประปา ท่อ PVC ชั้น 13.5 งานท่อระบาย ท่อ PVC ชั้น 8.5 อุปกรณ์ GATE 
VALVE ครอบ อุปกรณ์ยดึแขวน  

- งานสุขาภิบาลนอกอาคาร โครงสร้างรับบ่อเกรอะ-บ่อซึมและถงัเกบ็นํ้าใตดิ้น เสาเขม็ตอก ถงัเกรอะ-ถงั
เกบ็นํ้าใตดิ้นไฟเบอร์กลาส 
 - ติดตั้งเคร่ืองป้ัมนํ้าอตัโนมติั พร้อมตูค้วบคุมระบบนํ้า  
 - มีเฟอร์นิเจอร์ 
 
การก่อสร้างบา้นพกั 4 ชั้นใชแ้บบกรมศิลปากร สาํนกัสถาปัตยกรรม   รวมจาํนวน  54  แผน่   และรายการ
ประกอบแบบก่อสร้าง จาํนวน 55  หนา้ 
 

หมายเหตุ  ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการก่อสร้างตามรูปแบบ   และรายการก่อสร้างรวมทั้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนดท่ี        
แนบทา้ยสัญญา    ตลอดจดัหาวสัดุ    หรืออุปกรณ์ใด ๆ    ท่ีจาํเป็นตอ้งมีหรือตอ้งทาํให้เป็นไปตามปกติวิสัยใน
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์จนใช้การได้ตามวตัถุประสงค์ของ  วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช     
สถาบนับณัฑิตพฒันศิลป์ทุกประการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการเพ่ิมจากรายการก่อสร้างประกอบการประมาณราคากลาง 
อาคารพกัอาศยั 4 ชั้นใชแ้บบกรมศิลปากร สาํนกัสถาปัตยกรรม         

      1. ทีว ีดิจิตอล จอ LED ขนาด 40 น้ิว  
2. ตูเ้ยน็ ขนาด  6.5 คิว 
3 .กลอ้งวงจรปิด   ชนิด IP Cameras 
4. เคร่ืองบนัทึกภาพพร้อมฮาร์ดดิสก ์6 TB 
5. เคร่ืองสาํรองไฟ 1500 VA 
6. อุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายกลางแบบ Gigabit Network switch 
7. ตูเ้กบ็อุปกรณ์ขนาด 19 น้ิว 12 U 

  8. เคร่ืองดูดฝุ่ น ดูดนํ้า 18 ลิตร 
 

ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดม้าตรฐานและผูรั้บจา้งตอ้งเสนอตวัอยา่งวสัดุ อุปกรณ์ใหค้ณะกรรมการตรวจการจา้งและ
ผูค้วบคุมงานพิจารณาอนุมติัก่อนนาํมาติดตั้ง 

 หมายเหตุ ผูรั้บจา้งตอ้งทาํการก่อสร้างตามรูปแบบและรายการก่อสร้างรวมทั้งปฏิบติัตามขอ้กาํหนด 
ที่แนบทา้ยสัญญา ตลอดจนจดัหาวสัดุ หรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่จาํเป็นตอ้งมีหรือตอ้งทาํให้เป็นไปตามปกติวิสัย 
ในการก่อสร้างใหแ้ลว้เสร็จบริบูรณ์จนใชก้ารไดต้ามวตัถุประสงคข์องวิทยาลยัฯ ทุกประการ 
5. ระยะเวลาดําเนินการ 
   ปีงบประมาณ 2558  -  ปีงบประมาณ  2559 
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ภายใน  360 วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากวิทยาลยัฯใหเ้ร่ิมทาํงาน 
7. วงเงินในการจัดหา 
 ใชง้บประมาณหมวดค่าท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ประจาํปีงบประมาณ 2558     
8. ติดต่อสอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมได้ที ่  
  คณะกรรมการกาํหนดร่าง TOR และเอกสารประกวดราคา (ฝ่ายพสัดุ) 
 เวบ็ไซต ์: http://cdans.bpi.ac.th    ท่ีอยู ่งานพสัดุ วิทยาลยันาฏศิลปนครศรีธรรมราช 130 หมู่ 11 ตาํบล
ท่าเรือ  อาํเภอเมือง  จงัหวดันครศรีธรรมราช  โทรศพัท ์075-446154 หรือโทรสาร 075-446154  
 สาธารณชนท่ีตอ้งการเสนอแนะ  วิจารณ์  หรือมีความเห็นเก่ียวกบังานดงักล่าวโปรดให้ความเห็นเป็น
ลายลกัษณ์อกัษรหรือทางเว็บไซต์มายงัหน่วยงาน  ตามรายละเอียดท่ีอยู่ขา้งตน้ โดยเปิดเผยช่ือและท่ีอยู่ของ         
ผูเ้สนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น เพื่อท่ีจะนําขอ้คิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะมาพิจารณาแกไ้ขปรับปรุงร่าง
ขอบเขตงานใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึนต่อไป         
 
 ประกาศ ณ  วนัท่ี    5  พฤศจิกายน  2557 

     ลงช่ือ            ประธานกรรมการ 



                                                    (นางพิกลุ  อนนัตนานนท)์ 

                                                              ลงช่ือ          กรรมการ 
                                                            (นายสถาพร  ปาณะศรี) 

                                               ลงช่ือ                     กรรมการ 
                                                               (นางสุจิตตรา  มินา) 

        ลงช่ือ                   กรรมการ 
                                                        (นายเบญจพล  จนัทรมานะ) 

     ลงช่ือ                   กรรมการและเลขานุการ 
                                                         (นายธีระวฒุ  ปรางสุรางค)์ 



 
 
 
 
 
 
 


