
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
............................................................ 

๑. ความเป็นมา 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนนักเรียน นักศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรีสาย
ปฏิบัติการ(ทล.บ) ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เพ่ือด าเนินการก่อสร้าง
อาคารอเนกประสงค์ จ านวน ๑ หลัง เงินงบประมาณ ๙,๓๕๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน) ในการเตรียมความพร้อมงานประชุมวิชาการระดับชาติของ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ครั้งที่ ๔๓ 
และใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนและอาคารอ านวยการต่อไป 
๒. วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  เพ่ือใช้เป็นอาคารอ านวยการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
 ๒.๒ เพ่ือใช้เป็นอาคารอเนกประสงค์ ในการจัดการเรียน การสอน ของนักเรียน นักศึกษา  ของวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยียโสธร 
๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง
ครั้งนี้ในวงเงินไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของราคากลางงานก่อสร้าง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธรเชื่อถือ 
 ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 



๓.๗ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยให้ผู้ค้าต้องยื่น “แบบแสดงการลงทะเบียน” พร้อม
เอกสารต่าง ๆ 
๔. แบบรูปรายการและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
 ตามแบบประมาณราคาและแบบก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยียโสธร 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง ๓๐๐ วัน นับแต่วันลงนามในสัญญาจ้าง 
๖. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้าง โดยแบ่งออกเป็น ๗ งวด ระยะเวลา ๓๐๐ วัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ งวดที่ ๑ เป็นเงินร้อยละ ๑๐ ของค่างานตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้าง ดังนี้ 
 -จัดให้มี ภาคีวิศวกร และช่างเทคนิค ในการด าเนินงานควบคุมงานก่อสร้าง 

-เสนอรายชื่อภาคีวิศวกร และช่างเทคนิค 
-ขออนุมัติคอนกรีตและเหล็กเสริมคอนกรีตแล้วเสร็จ 
-น าวัสดุเหล็กเสริมฐานรากและตอม่อเข้าโรงเรือนเก็บ 
-น าเสนอขออนุมัติเหล็กรูปพรรณ ที่ใช้ในงานก่อสร้างแล้วเสร็จ 
-น าเสนอขออนุมัติกระเบื้องพ้ืนทั้งหมดแล้วเสร็จ 
-น าเสนอขออนุมัติกระเบื้องหลังคา และวัสดุอุปกรณ์ยึดหลังคาแล้วเสร็จ 
-น าเสนอขออนุมัติประตูหน้าต่างอลูมิเนียมแล้วเสร็จ 
-น าเสนอขออนุมัติวัสดุฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 
-น าเสนอขออนุมัติสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 
-น าเสนอขออนุมัติงานไฟฟ้าและดวงโคมแล้วเสร็จ 
-น าเสนอขออนุมัติงานท่อและระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 
-น าเสนอขออนุมัติสีทาอาคารแล้วเสร็จ 
-เคลียร์ริ่งสถานที่ พร้อมขนย้ายต้นไม้ที่กีดขวางแล้วเสร็จ 
-ท า Boring Test  น าผลทดสอบส่งผู้ว่าจ้าง 
-ผู้รับจ้างท าการถมดินให้ได้ระดับตามที่ก าหนดแล้วเสร็จ 
-ผู้รับจ้างก าหนดความยาวเสาเข็ม น าผลส่งผู้ว่าจ้าง 
-ขออนุมัติเสาเข็มและต าแหน่งที่จะทดสอบเสาเข็ม และแผนผังการตอกเสาเข็ม 
-กรณีเสาเข็มที่ตอกลงไม่ลึก ๑๐ เมตรส่วนที่เกิน ให้ผู้รับจ้างคืนค่าเสาเข็มแก่ผู้ว่าจ้าง 
-ท าการปักผังพร้อมก าหนดหมุดฐานราก หมุดตอกเสาเข็ม และต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ว่าจ้าง 



-ท าการตอกเสาเข็มแล้วเสร็จ 
ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ   ๔๕   วัน  

๖.๒ งวดที่ ๒ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่างานตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้าง  ดังนี้  

 -เทคอนกรีตฐานราก 
 -เทคอนกรีตเสาตอม่อแล้วเสร็จ 
 -เทคอนกรีตคานรับพื้นชั้น ๑ แล้วเสร็จ 
 -วางแผ่นพื้นชั้นล่าง และเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ 
 -เทคอนกรีตเสารับชั้น ๒ แล้วเสร็จ 
 -วาง Sleeve ระบบท่อห้องน้ าชั้นล่างแล้วเสร็จ 
 -เทคอนกรีตพ้ืนห้องน้ าชั้นล่างแล้วเสร็จ 
 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ ๔๕  วัน 

 ๖.๓ งวดที่ ๓ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่างานตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้าง ดังนี้  
  -เทคอนกรีตคานชั้น ๒ แล้วเสร็จ 
  -เทคอนกรีตบันไดข้ึนขึ้นสอง และด้านหน้าแล้วเสร็จ 
  -วางแผ่นพื้นชั้น ๒ และเทคอนกรีตทับหน้าแล้วเสร็จ 
  -วาง Sleeve ระบบท่อห้องน้ าชั้นบนแล้วเสร็จ 
  -เทคอนกรีตพ้ืนห้องน้ าชั้นบนแล้วเสร็จ 
  -เทคอนกรีตเสารับคานรับหลังคาแล้วเสร็จ 
  -เทคอนกรีตพ้ืนระเบียงแล้วเสร็จ 
  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๔๕ วัน  
 ๖.๔ งวดที่ ๔ เป็นเงินร้อยละ  ๑๕  ของค่างานตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า
การก่อสร้าง  ดังนี้    
 -เทคอนกรีตคานรับหลังคาแล้วเสร็จ 
 -ประกอบโครงหลังคาแล้วเสร็จ 
 -มุงหลังคา ช่องเกล็ดระบายอากาศ แล้วเสร็จ 
 -ก่ออิฐชั้นล่างและชั้นสอง เสาโชว์ แล้วเสร็จ 
 -ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง 
 -ฉาบปูนผนังชั้นล่างและชั้นสองทั้งภายในและภายนอกแล้วเสร็จ 
 -ท าผิวพ้ืนชั้นล่างและห้องน้ าแล้วเสร็จ 
 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๔๕ วัน 
 



 ๖.๕ งวดที่ ๕ เป็นเงินร้อยละ ๑๕ ของค่างานตามที่ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้าง  ดังนี้ 
 -ท าผิวพ้ืนชั้นสอง  ผิวบันได ราวบันไดแล้วเสร็จ 
 -งานบัวปูนปั้นส าเร็จรูป งานตกแต่งเหล็กกล่องด้านหน้าแล้วเสร็จ 
 -ท าผิวพ้ืนและผนังห้องน้ าชั้นสองแล้วเสร็จ 
 -ทาสีรองพ้ืนภายนอกภายในแล้วเสร็จ 
 -ฝ้าเพดานภายใน ภายนอกแล้วเสร็จ 
 -ติดตั้งระบบไฟฟ้าดวงโคมแล้วเสร็จ 
 ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๔๕ วัน 
 ๖.๖ งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ  ๑๕  ของค่างานตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้าง ดังนี้ 
  -งานระบบสุขาภิบาล และติดตั้งสุขภัณฑ์แล้วเสร็จ 
  -ทาสีภายนอก ภายในแล้วเสร็จ 
  -ติดตั้งประตู หน้าต่างอลูมิเนียมแล้วเสร็จ 
  -ผนังกรุไม้อัดสัก ท าสีย้อมไม้สีธรรมชาติแล้วเสร็จ 
  -ติดตั้งบัวฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 
  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๔๕ วัน 
 ๖.๗ งวดที่ ๗ เป็นเงินร้อยละ  ๒๐  ของค่างานตามท่ีตกลงท าสัญญาว่าจ้าง จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ
ก่อสร้าง  ดังนี้ 
  -ติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้วเสร็จ 
  -ติดตั้งผ้าม่านแล้วเสร็จ 
  -ทดสอบงานระบบงานไฟฟ้า และสุขาภิบาลพร้อมใช้งานแล้วเสร็จ 
  -ท าความสะอาด ปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้างแล้วเสร็จ 
  ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ  ๓๐ วัน 
๗. วงเงินในการจัดหา 
 วงเงินงบประมาณและราคากลางในการจัดจ้าง ๙,๓๕๙,๐๐๐ บาท (เก้าล้านสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน)  
๘. ข้อสงวนสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง 
 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร ขอสงวนสิทธิ์ในการท าสัญญาจ้าง ซึ่งจะท าสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อ
วิทยาลัยฯ ได้รับการโอนเงินงบประมาณในการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จากส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาแล้วเท่านั้น หากไม่ได้รับการโอนเงินงบประมาณไม่ว่ากรณีใดก็ตาม วิทยาลัยฯจะยกเลิกการจัดจ้างใน
ครั้งนี้ และผู้ที่ผ่านการพิจารณาไม่สามารถด าเนินการเอาผิดใดๆกับทางวิทยาลัยฯได้ 
 



๙. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
  
 -ไปรษณีย์ส่งถึง   :วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร เลขที่ ๑๗๓ หมู่ ๒ ต าบลบากเรือ
      อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ๓๕๑๓๐ 
 -เว็บไซต์/e-mail   :www.Kasetyaso.ac.th/Audsirimek@gmail.com 
 -ทางโทรศัพท ์   :๐๔๕๗๕๖๖๑๖, ๐๘๙๗๑๗๑๐๔๖ 
                     
 
   
 
 
 


