โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
ขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมและอาคารประกอบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
……………………………………………………….
1. ความเป็นมา
ด้วยโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เป็นโรงเรียนระดับมาตรฐานสากล มีการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้น
ให้ผู้เรียนมีศักยภาพทีห่ ลากหลาย รวมทั้งมีทรัพยากรอาคารและสิ่งแวดล้อมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน แต่เนื่องจาก
กาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป หลังคาโดมและอาคารประกอบ มีความทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ไม่ เอื้อต่อการการจัดการ
เรียนการสอน อีกทั้งไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนจึงต้องปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมและอาคารประกอบให้มีสภาพที่ดี และมี
ความปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อ ปรับ ปรุ งซ่อมแซมหลั งคาโดมและอาคารประกอบ ให้ มี ส ภาพใช้ในการจัด การเรียนการสอนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย สาหรับนักเรียน ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่มาติดต่อราชการทั่วไป
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ งงานของหน่วยงานของรัฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็ น ผู้ มีผ ลประโยชน์ ร่ว มกัน กับ ผู้ ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้ แก่ โรงเรียน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล ของผู้ยื่นข้อเสนอได้
มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อย
กว่า 492,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ หน่วยงานของรัฐ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่โรงเรียนเชื่อถือ
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุ คคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมี คุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม "กิจการ ร่วมค้า" ส่วนคุณสมบัติ

2

ด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้ แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของ
กิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่ เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุ ณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่กิจการ ร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ หลักในการเข้า
เสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย เดียวเป็นผลงานก่อสร้าง
ของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
4. รายการละเอียดของงาน
รายการปริ ม าณงานและราคา ปร.4 (ก) และสรุป ค่ า ปรั บ ปรุ ง -ซ่ อ มแซม แบบ ปร.5(ก) รายละเอี ย ดตาม
เอกสารแนบท้าย
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ไม่เกิน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง
6. ระยะเวลาส่งมอบของงาน
ตามที่กาหนดในสัญญาจ้าง
7. เงื่อนไขการชาระเงิน
โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว โดยถือราคาเหมา
รวมเป็นเกณฑ์ และกาหนดการจ่ายเงินเป็น จานวน 1 งวด ดังนี้
เป็ นจานวนเงิน ในอัตราร้อยละ 100 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา รวมทั้งทาสถานที่รับจ้างให้สะอาดเรียบร้อย
8. วงเงินในการจัดหา
เงินรายได้สถานศึกษา รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 984,000.00 บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานอาคารสถานที่ กลุ่มบริหารทั่วไป
10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม
งานพัสดุและสินทรัพย์ กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)
567 ถนนสรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
เบอร์โทร
: 02-928-3840
เบอร์แฟกซ์
: 02-928-3840
e-mail
: skschoolbudget@gmail.com

ปร.4 (ก)

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมและอาคารประกอบ
สถานที่ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง
ประมาณราคาโดย นายอนันต์ชัย คติธรรม์กุล
ลําดับที่
1

2

รายการ
งานซ่อมแซมปรับปรุงหลังคาโดม
- งานปูปิดทับเสาหินกาบที่ชํารุดด้วยกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 X 0.60 ม.
- ฉาบแต่งผิว ยึดแน่นด้วยลวดกรงไก่ เสาหินกาบก่อนการปูกระเบื้อง
- ค่าปูนกาว และ ปูนยาแนว
- งานซ่อมทาสีโครงเหล็กหลังคาอาคารโดม เสา อะเส จันทัน ทรัส
ขัด ลอกผิวสนิมเหล็กออก ทาสีรองพื้นกันสนิม 1 เที่ยว
ทาสีเคลือบเงาทับหน้า 2 เที่ยว ด้วยสีน้ํามัน High Gloss Enamel
- งานซ่อมแซมฉากหลังเวที ลานปิยมิตรรวมใจ ด้วยแผ่นยิบซั่มบอร์ด ฉาบเรียบ
ทาสี Super Shiled / Shiled
- งานติดตั้งลวดตาข่าย # 1.2" ขนาด 1 มม. ทาสีเคลือบเงาสีขาว
งานซ่อมปรับปรุงพื้นผิวกระเบื้องเดิมที่ชํารุด ห้องประชุมอินทนิล อาคาร 2
- งานเตรียมพื้นผิว รื้อกระเบื้องเดิมที่ชํารุดออก ขนทิ้งเศษวัสดุ
- ซ่อมแซมพื้นคอนกรีตที่แตกร้าว ด้วยกรรมวิธีการ Breaking - Iron
- งานปูกระเบื้องแทนกระเบื้องเดิมที่ชํารุด ด้วยกระเบื้องขนาด 8" x 8"
- ค่าปูนกาว และ ปูนยาแนว

รวม

จังหวัด กรุงเทพฯ
ประมาณราคาเมื่อวันที่
จํานวน

หน่วย

192.00
192.00
192.00
1,385.00

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

60.00 ตร.ม.
32.00 ตร.ม.

10.00
10.00
10.00
10.00

ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.
ตร.ม.

27 เมษายน 2564

ค่าวัสดุ
ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน และค่าแรงงาน
550.00
105,600.00
350.00
67,200.00
172,800.00
200.00
38,400.00
200.00
38,400.00
76,800.00
120.00
23,040.00
23,040.00
100.00
138,500.00
80.00 110,800.00
249,300.00
350.00
21,000.00
200.00
12,000.00
33,000.00
480.00
15,360.00
180.00
5,760.00
21,120.00

200.00
350.00
120.00

2,000.00
3,500.00
1,200.00
348,600.00

40.00
200.00
250.00
-

400.00
2,000.00
2,500.00
239,060.00

400.00
4,000.00
6,000.00
1,200.00
587,660.00

ปร.4 (ก)

รายการปริมาณงานและราคา
งานปรับปรุง/ซ่อมแซม
ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมและอาคารประกอบ
สถานที่ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง
ลําดับที่
3

4

รายการ

จังหวัด กรุงเทพฯ
จํานวน

หน่วย

ค่าวัสดุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน

งานซ่อมปรับปรุง ผนังคอนกรีตแตกร้าว รั่วซึม ชั้น 5 ด้านทิศตะวันตก อาคาร 1
- งานสกัดขยายรอยแตกร้าว ( V ) เพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะให้กับวัสดุอุดโป้ว PU
- อุดโป้วรอยแตกร้าว ( V ) ด้วยวัสดุ Polyurethane
- ฉาบทับรอยแตกร้าว ( V ) ด้วย คอนกรีต Non-Shink Grout
- ลอกสีเดิมที่ชํารุด ทาสีรองพื้นปูนเก่า 1 เที่ยว
- ทาสีทับหน้า 2 เที่ยว ด้วยสี Acrylic ชนิดทาภายนอก Super Shiled / Shiled

45.00 เมตร
45.00 เมตร
45.00 เมตร
60.00 ตร.ม.
60.00 ตร.ม.

350.00
200.00
60.00
100.00

งานซ่อมปรับปรุง พื้นเวทีห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคาร 1
- งานรื้อถอนพื้นเวทีเดิมที่เป็นปลวก ขนทิ้งเศษวัสดุ
- งานซ่อมแซมตงไม้เนื้อแข็ง ขนาด 2" x 6"
- งานซ่อมแซมพื้นเวทีไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1" x 4"
- งานย้อมสีไม้ และ เคลือบพื้นเวทีด้วย โพลียูรีเทรน

20.00 ตร.ม.
50.00 เมตร
20.00 ตร.ม.
20.00 ตร.ม.

450.00
1,650.00
1,100.00

รวมหน้า 2
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด (รวมค่ารื้อถอน)
หมายเหตุ

- ราคาวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น
- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ อนันต์ชัย คติธรรม์กุล ผู้ประมาณการราคา
(นายอนันต์ชัย คติธรรม์กุล)
ตําแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เบอร์โทร 090-9744114

15,750.00
9,000.00
3,600.00
6,000.00
22,500.00
33,000.00
22,000.00

111,850.00
460,450.00

ค่าแรงงาน
รวมค่าวัสดุ
หมายเหตุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน และค่าแรงงาน
25.00
1,125.00
1,125.00
170.00
7,650.00
23,400.00
120.00
5,400.00
14,400.00
50.00
3,000.00
6,600.00
80.00
4,800.00
10,800.00
80.00
1,600.00
1,600.00
150.00
7,500.00
30,000.00
1,000.00
20,000.00
53,000.00
200.00
4,000.00
26,000.00

55,075.00
294,135.00

166,925.00
754,585.00

แบบ ปร.5(ก)

สรุปค่าปรับปรุง-ซ่อมแซม
 งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโดมและอาคารประกอบ
สพม. กท 2
 สถานที่ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง
 หน่วยงาน
โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) เขตดอนเมือง
สพม. กท 2
 แบบ ปร.4(ก) ที่แนบ
จํานวน
แผ่น ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
ลําดับที่

ค่างานต้นทุน
หน่วย : บาท
754,585.00

รายการ

1 ค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม

Factor F

1.3044

ค่าก่อสร้าง
หมายเหตุ
หน่วย : บาท
984,302.49

เงื่อนไข
เงินล่วงหน้าจ่าย...................
เงินประกันผลงานหัก..........
ดอกเบี้ยเงินกู้........................
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.................

0.00%
0.00%
5.00%
7.00%

(เก้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้ประมาณราคา

รวมค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม
ยอดสุทธิ

นายอนันต์ชัย คติธรรม์กุล

984,302.49
984,000.00

ตําแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่

**

