
ขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)   
โครงการก่อสร้างโรงยิมส์ยกน ้าหนัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ต้าบลหนองไม้แดง อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

จ้านวน 1  แห่ง   
 

1.  ความเป็นมา 
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี มีความประสงค์จะด้าเนินการโครงการก่อสร้างโรงยิมส์ยกน ้าหนัก 
ต้าบลหนองไม้แดง อ้าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง เพื่อใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมกีฬายกน ้าหนัก การแข่งขันระดับชาติ
และนานาชาติ ส้าหรับนักกีฬาและบุคลากรของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ใช้ส้าหรับการสอนภาคปฏิบัติวิชาต่าง ๆ 
ด้านกีฬายกน ้าหนักรวมทั งการฝึกซ้อมกีฬายกน ้าหนักของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  
2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อด้าเนินการก่อสร้างโรงยิมส์ยกน ้าหนัก 
 2. เพื่อก่อสร้างโรงยิมส์ยกน ้าหนักให้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมและแข่งขันที่ได้มาตรฐาน 
 3. เพ่ือให้การจัดหาผู้รับจ้างในงานก่อสร้างโรงยิมส์ยกน ้าหนัก มีการแข่งขันกันอย่างกว้างขวาง มีความยุติธรรม 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย  
 ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  
 ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ  
 ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามที่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั นด้วย  

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สถาบันการพลศึกษา ณ วัน

ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั งนี   

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของ   ผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น  

     3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างอาคารหรืองานประเภทเดียวกันกับ
งานที่ประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงเงินไม่น้อยกว่า 20,0๐๐,000.-บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ โดยจะต้องแนบหลักฐานส้าเนาหนังสือรับรองผลงาน ส้าเนา
สัญญาจ้าง และส้าเนารายการประมาณราคา (BOQ) ในวันยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ด้วย 



2 
 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี   
(๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

เงื่อนไขท่ีก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติ
ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน้าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้  

(๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล ที่เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก้าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก้าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าท่ียื่นข้อเสนอได้  

ทั งนี  “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

๓.๑1 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

๓.๑2 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ     ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก้าหนด  

๓.๑3 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด  

๓.๑4 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด 

3.15 ผู้เสนอราคาต้องมีความพร้อมด้านบุคลากร โดยมีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงานประจ้า ณ สถานที่
ก่อสร้าง อย่างน้อยไม่ต่้ากว่าประเภทละ ๑ คน ดังนี   

  ๓.15.๑ สามัญวิศวกรโยธา  ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี
 ๓.15.๒ สามัญสถาปนิก   ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี
 ๓.15.๓ สามัญวิศวกรไฟฟ้า  ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี
 ๓.15.๔ ภาคีวิศวกรโยธา   ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
โดยผู้เสนอราคาจะต้องยื่นหลักฐานแสดงคุณสมบัติและประสบการณ์ของบุคลากร ดังนี  
 ๑) หลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา ซึ่งแสดงคุณวุฒิและสาขาและปีที่จบการศึกษาที่แสดงระยะเวลา

ไม่น้อยกว่าจ้านวนปีประสบการณ์วิชาชีพที่ก้าหนด 
 ๒) หลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมที่ยังไม่หมดอายุ ในสาขาวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

ที่เก่ียวข้องตามบุคลากรที่ก้าหนดข้างต้น 
 ๓) หลักฐานการเป็นพนักงานประจ้า ได้แก่ ส้าเนาการยื่นแบบรายการภาษีเงินได้หัก ณ   ที่จ่าย 

(แบบ ภงด.๑) และหลักฐานการรับเงินภาษีจากกรมสรรพากร และแบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. ๑-๑๐) 
ที่มีชื่อพนักงานประจ้าของผู้เสนอราคา ซึ่งผู้เสนอราคายื่นต่อส้านักงานประกันสังคมเพ่ือแสดงหลักฐานสถานการณ์
จ้างพนักงานก่อนวันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องไม่เป็นการแจ้งการช้าระภาษี
หรือยื่นเอกสารย้อนหลัง     
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๔. แบบรูปรายละเอียด  

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  มีความประสงค์จะจ้างก่อสร้างโรงยิมส์ยกน ้าหนัก ต้าบลหนองไม้แดง อ้าเภอเมือง
ชลบุรี จังหวัดชลบุร ี1 แห่ง มีรายละเอียดหมวดงานดังต่อไปนี   

๔.๑ หมวดงานเตรียมพื นที่ก่อสร้าง  
4.2 หมวดงานโครงสร้าง  
4.3 หมวดงานสถาปัตยกรรม  

          4.4 หมวดงานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย 
4.5 หมวดงานระบบไฟฟ้าและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  

๕. รายการส้าคัญท่ีผู้รับจ้างต้องจัดท้า  
๕.๑ ก่อนด้าเนินงานผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรูปรายการ คุณสมบัติครุภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ ขนาดระยะ

และสภาพต่าง ๆ ของงานที่จะก่อสร้างตามสัญญาในสถานที่จริง  
๕.๒ งานปลีกย่อยส่วนใดที่มิได้ระบุไว้ในแบบรูปรายการแต่มีความจ้าเป็นต้องกระท้าเพ่ือให้งานส้าเร็จไปโดย

เรียบร้อยตามหลักวิชาช่างที่ดีและหรือเพ่ือให้งานก่อสร้างบรรลุผลตามวัตถุประสงค์หรือมีค้าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้
แก้ไขเก่ียวกับแบบรูปรายการ หากการแก้ไขนั นไม่ผิดเปลี่ยนไปจากสาระส้าคัญแห่งแบบรูปรายการแล้ว ผู้รับจ้างต้อง
ยินยอมท้างานนั นๆ ให้แล้วเสร็จเรียบร้อย 

 ๕.๓ ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบบรูปรายการหรืออุปสรรคในการด้าเนินงานผู้รับจ้างจะต้องสอบถามจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้แก้ไขประการใดผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามทันที  

๕.4 ก่อนลงมือท้าการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งวัสดุก่อสร้างต่างๆ ตามแบบรูปรายการที่จะน้ามาใช้ใน
งาน ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบก่อน เมื่อได้รับอนุญาตแล้วจึงน้าวัสดุดังกล่าวไปใช้ได้ ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสงสัยว่าวัสดุมีคุณภาพต่้ากว่าที่ก้าหนดไว้ในแบบรูปรายการ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมี
สิทธิ์ที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างน้าวัสดุดังกล่าวไปท้าการทดสอบคุณภาพ ณ สถาบัน  ที่เชื่อถือได้ แล้วส่งผลการทดสอบให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณา (ค่าใช้จ่ายในการทดสอบทั งหมดเป็นของผู้รับจ้าง) ถ้าหากปรากฏว่าวัสดุใดมี
คุณภาพต่้ากว่าที่ก้าหนดไว้ให้ ผู้รับจ้างจัดหาวัสดุใหม่ที่มีคุณภาพเท่าเทียม หรือดีกว่าที่ก้าหนดไว้ หรือหาวัสดุที่จ้าเป็น
มาเพ่ิมเติม เพ่ือให้ได้คุณภาพเท่าเทียมหรือดีกว่าที่ก้าหนดไว้ แต่อย่างไรก็ดีการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมส่วนวัสดุต่าง 
ๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องได้รับความเห็นชอบและอนุญาตจากผู้ว่าจ้างเสียก่อนทุกครั ง 

๕.5 ถ้าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพบว่าผู้รับจ้างท้าไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งให้ผู้รับจ้างท้าการแก้ไขให้ถูกต้องตามแบบรูปรายการทันทีโดยที่ผู้รับจ้างจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายหรือขอต่อสัญญามิได้ มิว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น 

๕.6 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่ออุบัติเหตุและความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่ทรัพย์สินของทาง
ราชการ และหรือบุคคลซึ่งเป็นผลจากการกระท้าของผู้รับจ้าง ทั งนี ไม่ว่าอุบัติเหตุและหรือความเสียหายนั นจะเกิดขึ น
แก่ฝ่ายผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างหรือบุคคลอื่นก็ตาม 

๕.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียวต่อการช้ารุดเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ นจากการด้าเนินงาน
นอกเหนือจากรายการที่ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าซึ่งผู้รับจ้างจะต้องท้าการบูรณะซ่อมแซมหรือท้าขึ นใหม่ให้กลับคืนสภาพ
ดีตามเดิมก่อนส่งงานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่ประการใด 

๕.8 ผู้รับจ้างจะต้องอ้านวยความสะดวกในการจราจรระหว่างการด้าเนินงานตลอดเวลาและจะต้องติดตั ง
เครื่องหมายการจราจร สัญญาณป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้ถูกตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
รายละเอียดการติดตั งเครื่องหมายและสัญญาณให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติได้ก้าหนดไว้ใน 
“ระเบียบว่าด้วยการติดตั งเครื่องหมายและสัญญาณส้าหรับการจัดสร้างซ่อมถนนและงานสาธารณูปโภคของหน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ” 
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๕.9 วัสดุก่อสร้างที่น้ามาใช้จะต้องเป็นของใหม่ซึ่งไม่เคยใช้งานที่อ่ืนมาก่อนนอกจากสัญญาหรือแบบรูปหรือ
รายการเฉพาะงานได้ระบุไว้เป็นอย่างอ่ืน 

๕.๑0 การใช้วัสดุเทียบเท่า  
๕.๑0.๑ ในกรณีท่ีผู้รับจ้างจะใช้วัสดุเทียบเท่าวัสดุที่ระบุไว้ในรายการให้ผู้รับจ้างท้าหนังสือขอ

เทียบเท่าพร้อมทั งหลักฐาน เหตุผล และหนังสือรับรองคุณภาพจากสถาบันของทางราชการหรือสถาบันอ่ืนที่เชื่อถือได้
ต่อผู้ว่าจ้าง โดยผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือพิจารณาก่อน เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้วัสดุดังกล่าวได้แล้วจึงน้าไป
ติดตั งหรือใช้ได้หากยังไม่ได้รับอนุมัติห้ามน้าไปติดตั งหรือใช้ก่อนโดยเด็ดขาด ระยะเวลาที่เสียไปในการขอเทียบเท่านี  
ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุต่อสัญญาไม่ได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั งสิ น  

๕.๑0.๒ เมื่อผู้รับจ้างใช้วัสดุที่มีคุณภาพเทียบเท่า หากราคาของวัสดุที่ขอเทียบเท่าต่้ากว่าวัสดุที่ระบุ
ในรายการผู้รับจ้างต้องยินยอมให้ผู้ว่าจ้างหักเงินในส่วนของราคาที่ขาดไปเมื่อมีการจ่ายเงินส้าหรับงวดนั น  

๕.๑1 การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่ก้าหนดในแบบรูปรายการ  
๕.๑1.๑ ให้ผู้รับจ้างใช้เฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ได้ระบุเลขมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้แล้วใน

รายการก่อสร้างโดยให้เลือกใช้จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประเภท 
ชนิด และขนาดเดียวกัน  

๕.๑1.๒ วัสดุอุปกรณ์ใดที่ยังไม่มีประกาศก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้จดทะเบียนไว้
กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว หรือมีประกาศก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วแต่มี    ผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ถึง
สองรายให้ผู้รับจ้างเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ท่ีผลิตในประเทศไทยเทียบเท่าได้โดยให้มีรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื อของกระทรวงอุตสาหกรรมและให้ผู้รับจ้างด้าเนินการขออนุญาตใช้วัสดุ
เทียบเท่าได้  

๕.๑1.๓ วัสดุอุปกรณ์ท่ีระบุไว้ในรายการที่ยังไม่ได้ก้าหนดเป็นมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมไว้ให้ผู้รับจ้าง
ใช้ตามรายการที่ระบ ุ

หมายเหตุ  
กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ระบุไว้ในรายการ มีหมายเลขใดท่ีมีการปรับปรุง หรือแก้ไข

เพ่ิมเติม หรือเปลี่ยนแปลงหมายเลขมาตรฐานภายหลัง การท้าสัญญาแล้ว ให้ถือหมายเลขมาตรฐานหรือประกาศ
ก้าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมฉบับใหม่เป็นเกณฑ์ 

๕.๑2 การรื อถอน ในการรื อถอนที่ก้าหนดเดิมให้ผู้รับจ้างรื อถอนด้วยความระมัดระวังพร้อมท้าบัญชีส่งคืน
สถาบันส่วนที่เป็นเศษวัสดุให้ทางผู้รับจ้างน้าไปทิ งภายนอกสถาบัน 

๕.๑3 งานแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง  
ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ติดตั ง ณ บริเวณก่อสร้าง ตามต้าแหน่ง

ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก้าหนดให้ จ้านวนอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี   
(๑) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ พร้อมตราประทับ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
(๒) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง  
(๓) ปริมาณงานก่อสร้าง  
(๔) ชื่อ ที่อยู่ ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์  
(๕) ระยะเวลาเริ่มต้น และระยะเวลาสิ นสุดของโครงการ  
(๖) วงเงินค่าก่อสร้าง  
(๗) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน  
(๘) ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน  
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๕.๑4 งานจัดท้าแบบเพ่ิมเติม (SHOP DRAWING) และแบบหลักฐาน (AS-BUILT DRAWING)  
ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญานี มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะน้าไปใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าแบบเพ่ิมเติม 
(SHOP DRAWING) ตามท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร 

ผู้รับจ้างต้องจัดท้าแบบหลักฐาน (AS-BUILT DRAWING) ซึ่งแสดงต้าแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาดและ
รายละเอียดต่าง ๆ ของงานก่อสร้างตามที่ได้จัดสร้างและประกอบติดตั งไว้จริงในพื นที่ก่อสร้าง  ตามค้าแนะน้า และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดท้าแบบ ต้นฉบับ (SEPIA) โดยสมบูรณ์ 
จ้านวน ๒ ชุด และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย ค่าใช้จ่ายในการจัดท้าแบบ
เพ่ิมเติม (SHOP DRAWING) และแบบหลักฐาน (AS-BUILT DRAWING) รวมทั งค่าใช้จ่ายในการส้ารวจหาข้อมูล 
ค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดท้าแบบดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมอยู่ในค่าด้าเนินการของสัญญานี   
  ๕.๑5 ขอบเขตงานอ่ืน ๆ  

๕.๑5.๑ ให้ผู้รับจ้างจัดท้าตารางการด้าเนินการก่อสร้าง (WORK SCHEDULE)   ให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุและกรรมการผู้ควบคุมงาน อย่างละ ๑ ชุด  

๕.๑5.๒ ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายงานประจ้าวันและแผนการท้างานล่วงหน้า บัญชีเครื่องมือเครื่องจักร 
แรงงาน ปัญหาการท้างาน ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกวัน  

๕.๑5.๓ ห้ามมิให้คนงานพักภายในสถานที่ก่อสร้าง หรือภายในโรงเรียน  
๖. หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ  

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีและใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือจากสถาบันของทางราชการหรือผู้มี
วุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตรา
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีวิศวกรและช่างจ้านวนอย่างน้อย  ๑ คน ในแต่ละสาขา 
ดังต่อไปนี   

(1) สามัญวิศวกรโยธา  ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี
(๒) สามัญสถาปนิก  ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี
(3) สามัญวิศวกรไฟฟ้า  ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๑๐ ป ี
(4) ภาคีวิศวกรโยธา  ประสบการณ์วิชาชีพไม่น้อยกว่า ๕ ป ี
(5) ช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง คุณวุฒิขั นต่้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.)  
(6) ช่างไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ คุณวุฒิขั นต่้า ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั นสูง (ปวส.)  
(7) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)  

ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าบัญชีแสดงจ้านวนช่างทั งหมด โดยจ้าแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับ
ระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกน้ามาแสดงพร้อมหลักฐาน
ต่างๆ ต่อผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มลงมือท้างานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของ  ผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลา
การท้างานตามสัญญา   
๗. การด้าเนินงาน  

 ๗.๑ การควบคุมงานเพ่ือการก่อสร้างตามสัญญานี  ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจ้า ณ ที่ท้าการ
ก่อสร้าง เพ่ือควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจ้าเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้
ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า พร้อมทั งแต่งตั งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็น
ลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงานของ ผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดย
ไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งหยุดงาน
ทั งหมดหรือแต่บางส่วนได้ทันที ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันสืบเนื่องจากการนี ทั งสิ น     
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           ๗.๒ ภายในก้าหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน และรายชื่อ
ผู้ควบคุมงาน โดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั นตอนของการท้างานให้ถูกต้อง และก้าหนดเวลาที่ต้องใช้ในการ
ท้างานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนด้าเนินการ ผู้ควบคุม
งานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงานที่
ก้าหนดไว้ ทั งนี เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา 

 ๗.๓ ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมี
การขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที ผู้ควบคุมงานของ 
ผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหรือผู้จ้างจะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย ค้าวินิจฉัยของผู้ควบคุมงาน
ของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและหรือผู้ว่าจ้าง   ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็น
อันยุติ 
๘. การส่งรายงาน  

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะ ทุก ๆ ๗ 
(เจ็ด) วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ก้าหนดให้หากปรากฏว่าการท้างานล่าช้ากว่าแผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้าง
ต้องชี แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั งต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการท้างานให้แล้วเสร็จตามแผนที่ก้าหนดไว้เดิม  
9. ระยะเวลาด้าเนินการ  

งานก่อสร้างโครงการนี ทั งหมดผู้รับจ้างต้องจัดท้าให้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญาและส่งมอบงานให้แก่
ผู้ว่าจ้างได้ภายใน 300 วัน (สามร้อย) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนให้เริ่ม
ท้างาน 
๑0. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
      ผู้รับจ้างจะได้รับเงินค่าก่อสร้างและจะต้องส่งมอบงานภายในระยะเวลา ดังนี  
 งวดที่ 1 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานเตรียมพื นท่ี ส้ารวจ วางผัง ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานหล่อคอนกรีตฐานราก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 2 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10  เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานหล่อคอนกรีตฐานราก ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานผูกเหล็ก เข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตคานชั น 1 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานหล่อคอนกรีตเสาตอม่อ ทั งหมดแล้วเสร็จ  
 - งานผูกเหล็ก เข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตเสาชั น 1 ทั งหมดแล้วเสร็จ   
 ให้แล้วเสร็จภายใน  60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 3 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานผูกเหล็ก เข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตคานชั น 2 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานผูกเหล็ก เข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตเสาชั น 2 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานเทพื นชั น 1 หล่อในที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
  ให้แล้วเสร็จภายใน  90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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 งวดที่ 4 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานผูกเหล็ก เข้าแบบพร้อมเทคอนกรีตคานดาดฟ้า ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานผนังกันดิน ชั น 1  ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานเทพื นชั น 1 หล่อในที่ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

   ให้แล้วเสร็จภายใน  120  วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 5 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานเทพื น แผ่นพื นส้าเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้า พื นชั นที่ 1 (Hollow Core)  ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานเทพื น Post Tension ชั น 2  ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานเทพื นหล่อในที่ ชั น 2 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานเทพื น Post Tension ชั นดาดฟ้า ทั งหมดแล้วเสร็จ  
 -งานโครงสร้างบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 ให้แล้วเสร็จภายใน  150  วนั นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 6 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานโครงสร้างบันได ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานโครงสร้างหลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 85  
      - งานท้าทางลาด ทั งหมดแล้วเสร็จ  
 ให้แล้วเสร็จภายใน  180  วนั นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 7 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานโครงสร้างอัฒจันทร์ ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานโครงสร้างหลังคา  ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานก่ออิฐผนัง ชั น 1 ทั งหมดแล้วเสร็จ  
      - งานก่ออิฐผนัง ชั น 2 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50  
 ให้แล้วเสร็จภายใน  210  วนั นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 8 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานฉาบปูนเรียบผนัง ชั น 1 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานก่ออิฐผนัง ชั น 2 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานฉาบปูนเรียบผนัง ชั น 2 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานมุงหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
 - งานติดตั งระบบสุขาภิบาล (ท่อน ้าทิ ง น ้าเสีย) แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 ให้แล้วเสร็จภายใน 240  วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 9 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานผิวพื นชั น 1 แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 
 - งานฉาบเรียบฝ้าเพดาน ชั น 1 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานบันได ชั น 1 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานมุงหลังคา Metal Sheet ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานติดตั งระบบสุขาภิบาล (น ้าดี) ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานติดตั งระบบสุขาภิบาล (ท่อน ้าทิ ง น ้าเสีย) ทั งหมดแล้วเสร็จ  
 - งานติดตั งระบบระบายน ้าฝน ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานติดตั งระบบไฟฟ้าและสื่อสาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50   



8 
 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 10 เป็นเงินในอัตราร้อยละ 10 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
 - งานผิวพื น ชั น 1 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานทางสี  ชั น 1 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานผิวพื น ชั น 2 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานบันได ชั น 2 ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานผิวพื น หล่อในที่ ผสมน ้ายากันซึม ฉาบเรียบขัดมัน ทับผิวหน้าด้วย POLYURETHANE ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 - งานติดตั งระบบไฟฟ้า สื่อสาร และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ทั งหมดแล้วเสร็จ 
 ให้แล้วเสร็จภายใน  300  วนั นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
๑1. ระยะเวลายืนราคา  
 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องก้าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคาโดยภายในก้าหนดยืน
ราคาผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และถอนการเสนอราคามิได้  
๑2. ค่าปรับ 
 ๑2.๑ กรณีท่ีผู้รับจ้างน้างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ่ืนท้าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงเรียน 
จะก้าหนดค่าปรับส้าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ้านวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั น 
 ๑2.๒ กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้างจะก้าหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ้านวนเงินตายตัวในอัตรา
ร้อยละ ๐.๑ ของราคางานจ้าง 
๑3. หลักเกณฑ์การพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคา  
 โรงเรียนก้าหนดใช้เกณฑ์ราคา (PRICE) และจะพิจารณาจากราคารวมเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณาในครั งนี   
๑4.  วงเงินในการจัดหา  
      งบลงทุน ประจ้าปีงบประมาณรายจ่ายประจ้าปี พ.ศ.2561 เป็นเงิน 8,100,000 บาท 
 ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2562 วงเงิน  28,350,000.-บาท 
 ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นเงิน 4,050,000.- บาท  
 รวมวงเงินทั งสิ น 40,500,000 บาท    (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน)  
      ราคากลาง 40,500,000 บาท    (สี่สิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
15. ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ที่อยู่เจ้าของงาน/โครงการ : โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี เลขที่ 222 หมู่ที ่1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง          
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐ 
โทรศัพท์/โทรสาร : 0๓๘-๐๕๔292   
หากท่านต้องการเสนอแนะ วจิารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์

อักษรมายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัวตามรายละเอียดที่อยู่ข้างต้น  
 


