โรงเรียนสตรีวิทยา
ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR)
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานและทางระบายน้้าพื้นลาน
………………………………………………………..
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนสตรีวิทยาจะทาการปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานหน้าโรงเรียนพร้อมรางระบายน้ารางวีและทาง
เชื่อมสาธารณะทางเข้าโรงเรียน(ประตูถนนดินสอ) ตามที่ระบุไว้ในรายการขอบเขตของงานและแบบผัง พื้นลาน
หน้าโรงเรียนทางเชื่อมเข้าโรงเรียน เนื่องจากได้ผ่านการใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน สภาพโดยรวมของพื้น
ลานและรางระบายน้านี้ ทรุดโทรมและชารุดเสียหายเป็นอย่างมาก รวมทั้งบริเวณขอบพื้นลานมีการทรุดและ
พัง ของคั น หิ น โดยรอบถึ ง บริ เ วณทางเชื่ อมสาธารณะเข้ า โรงเรี ย นเกิ ด รอยแตกร้ าวของพื้ น คอนกรี ต อั น
เนื่องมาจากใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน จนทาให้สภาพปัจจุบันไม่เหมาะสมต่อการใช้งาน
ดังนั้น เพื่อให้สภาพของพื้นลานและรางระบายน้าหน้าโรงเรียน รวมถึง ทางเชื่อมสาธารณะทางเข้า
โรงเรี ย น(ประตู ถ นนดิ น สอ) ให้ มี ส ภาพเหมาะสมต่ อ การใช้ ง าน ซึ่ ง จะเป็ น การส่ ง เสริ ม บรรยากาศและ
สภาพแวดล้อมที่ดที ั้งภายในและภายนอกโรงเรียน จึงควรปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานและรางระบายน้าดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์
จะทาการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นลานหน้าโรงเรียนพร้อมรางระบายน้ารางวีและทางเชื่อมสาธารณะ
ทางเข้าโรงเรียน(ประตูถนนดินสอ) โดยทาการรื้อถอนรางระบายน้าพร้อมปรับปรุงขอบบ่อพักและทาฝาบ่อพัก
ใหม่ รื้อถอนกระเบื้องปูพื้นลานเดิมออก รื้อคอนกรีตที่รองแผ่นกระเบื้องเดิม รื้อถอนฝารางน้าและปรับปรุงขอบ
ฝารางระบายน้าพร้อมทาฝาปิดรางระบายน้าใหม่บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์ และรื้อทุบทางลาดบริเวณทาง
เชื่อมถนนสาธารณะเข้าโรงเรียนออก โดยการเทคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร ปูกระเบื้องซีเมนต์พื้น
และติดตั้งขอบคันหินใหม่บริเวณพื้นลานและทางเชื่อมถนนสาธารณะเข้าโรงเรียน ซ่อมแซมขอบรางระบายน้า
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบ
3. ขอบเขตของการด้าเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และครอบคลุมความต้องการให้เหมาะสมและครบถ้วน
ขอบเขตของงานที่ต้องดาเนินการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
พื้นลานหน้าโรงเรียน
3.1 รื้อถอนกระเบื้องปูถนนเดิมบริเวณพื้นลานออก พร้อมจัดเตรียมสถานที่ไว้ดาเนินงาน
3.2 รื้อถอนรางระบายน้าเดิมออก พร้อมเตรียมพื้นที่แนวท่อเดิมให้เหมาะสมต่อการดาเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซม
3.3 รื้อคอนกรีตที่รองแผ่นกระเบื้องเดิมออก พร้อมเตรียมพื้นที่ในการจัดทาพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 10 เซนติเมตร เพื่อปรับระดับพื้นที่ลาน
3.4 รื้อแนวขอบคันหินเดิมที่ชารุด (ถ้ามี) และขอบปูนเดิมที่ติดกับพื้นปูกระเบื้องแกรนิตเดิม พร้อม
ตกแต่งร่องรางน้าเดิมบริเวณรอบศาลเทพารักษ์ฯ

-23.5 รื้อถอนฝารางน้าและปรับปรุงขอบฝารางระบายน้าพร้อมทาฝาปิดรางระบายน้าใหม่
(ตามแบบขยาย) บริเวณหน้าสวนพฤกษศาสตร์
3.6 ทารางระบายน้า คสล. (แบบรางวี) พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบขยายที่กาหนดไว้
3.7 ปรับระดับพื้นด้วยทรายหยาบอัดแน่นรองพื้นหนา 7.5 ซม.ตามแบบผังบริเวณเพื่อทาพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตร โดยใช้เหล็กตะแกรง Wire mesh สาเร็จรูป ขนาด 4.6 ม.ม.
@ 0.15 ลบ.มม.
3.8 ติดตั้งขอบคันหินคอนกรีตขนาด 15 x 30 x 100 ซม. ตามแบบผังบริเวณที่กาหนด
3.9 ปูกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นขนาด 30 x 30 x 6 ซม. รายละเอียดตามแบบผังซ่อมแซมพื้นลานหน้า
โรงเรียนและทางเชื่อมสาธารณะที่กาหนดไว้
ทางเชื่อมสาธารณะทางเข้าโรงเรียน
3.10 รื้อทุบทางลาดเดิมบริเวณทางเชื่อมถนนสาธารณะเข้าโรงเรียน และเตรียมพืน้ ทีพ่ ร้อมทราย
หยาบอัดแน่นรองพื้นหนา 7.5 ซม. ในการจัดทาพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
3.11 รื้อคอนกรีตบริเวณขอบทางเท้าทั้ง 2 ข้างพร้อมขนทิ้งและทาทางลาดทางเท้าสาธารณะ (ตาม
แบบขยายทางเชื่อมสาธารณะเข้าโรงเรียน)
3.12 เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา 10 เซนติเมตรโดยใช้ เหล็กตะแกรง Wire mesh สาเร็จรูป
ขนาด 4.6 ม.ม. @ 0.15 ลบ.มม. พร้อมทรายหยาบอัดแน่นรองพื้นหนา 7.5 ซม.
3.13 เทพื้นทางลาดเชื่อมถนนสาธารณะและทางลาดขึ้นทางเท้าสาธารณะหนา 10 เซนติเมตร
3.14 ทาคาน คสล. แนบคานรางประตูเดิม 2 ข้างตามแบบขยาย
3.15 ปูกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นขนาด ขนาด 30 x 30 x 6 ซม. ใหม่ รายละเอียดตามแบบผังปูกระเบื้อง
ซีเมนต์ปูที่กาหนดไว้ บริเวณทางเชื่อมถนนสาธารณะเข้าโรงเรียน
3.16 ติดตั้งขอบคันหินคอนกรีตขนาด 15 x 30 x 100 ซม. ตามแบบขยายทางเชื่อมสาธารณะ
3.17 วัสดุที่ทาการรื้อถอนให้ขนย้ายไปเก็บกองในตาแหน่งและสถานที่ตามที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ควบคุมงาน
4.ข้อก้าหนดและรายละเอียดการด้าเนินงาน
เพื่อให้งานปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นลาน และทางระบายน้าหน้าโรงเรียนสาเร็จได้ด้วยดี ไม่ก่อให้เกิด
อุปสรรคระหว่างดาเนินการ ซึ่งการดาเนินงานดังกล่าวจะต้องปิิบัติตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
4.1 การรื้อถอนต้องไม่ก่อให้เกิดการติดขัดการจราจรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนไม่ก่อ
เกิดอันตรายต่อผู้สัญจรเข้า-ออก ภายในบริเวณสถานที่ดาเนินการปรับปรุง
4.2 วัสดุและอุปกรณ์ที่นามาใช้ในการปรับปรุงและซ่อมแซมโครงการนี้ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่าน
การใช้งานมาก่อน และเมื่อดาเนินการเรียบร้อยแล้วต้องอยู่ในสภาพที่ดีเหมาะสมต่อการใช้งาน
รวมถึงต้องจัดเก็บอุปกรณ์ที่ใช้งานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
4.3 ระหว่างดาเนินงานจะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยและการป้องกันภัยอันอาจจะเกิดขึ้นใน
ระหว่างปิิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง
4.4 หลังจากดาเนินการต้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย

-34.5 บรรดาวัสดุและเศษวัสดุของเดิมที่รื้อถอนออกมาเป็นสมบัติของโรงเรียน การเก็บของและขนย้าย
ต่าง ๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานที่โรงเรียนแต่งตั้งให้ควบคุมงานนี้ และผู้รับจ้าง
ต้องจัดการขนย้ายไปเก็บกองในตาแหน่งและสถานที่ภายในบริเวณโรงเรียนตามที่ได้รับแจ้งจาก
ผู้ควบคุมงาน ส่วนเศษวัสดุที่ใช้ไม่ได้และผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานแล้วให้ผู้รับงาน
รับผิดชอบในการขนทิ้งทั้งหมด
5. การป้องกันความเสียหายและการจัดการความปลอดภัย
5.1 จัดให้มีอุปกรณ์อานวยความสะดวกและปลอดภัยสาหรับงานรื้อถอนวัสดุพื้น เพื่อป้องกันเศษวัสดุ
ที่จะทาให้เกิดความเสียหายแก่สิ่งของบริเวณดังกล่าว
5.2 การใช้งานเครื่องมือเครื่องจักรในระหว่างปิิบัติงานจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและด้วยความ
ปลอดภัยเสมอ
5.3 ในการดาเนินงานปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นลานและทางระบายน้าโครงการนี้ ให้มีการป้องกันความ
เสียหาย และต้องมีการจัดระบบการป้องกันภยันตรายให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยให้เสนอวิธีการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และความ
ปลอดภัยในการทางานเสนอผู้ควบคุมงานเห็นชอบทุกพื้นที่ ที่ทางานนั้น ๆ
5.4 หากมีความเสียหายและภยันตรายเกิดขึ้น ผู้รับงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายเองทั้งสิ้น
ทุกกรณี
6. ก้าหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมพื้นลานหน้าโรงเรียนพร้อมรางระบายน้ารางวีและทาง
เชื่อมสาธารณะทางเข้าโรงเรียน(ประตูถนนดินสอ) ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
จ้าง
7. การช้าระค่าปรับ
ผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โรงเรียนสตรีวิทยา อันเกิดขึ้นจากขอบเขตการว่าจ้างรวมทั้ง
ค่าปรับตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 134
และป้องกันมิให้โรงเรียนสตรีวิทยาต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือราคารวมถึง
การเรียกร้องบุคคลที่ 3 อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทาการตามขอบเขตการว่าจ้างของ
ผู้รับจ้าง
หากผู้รับจ้างไม่สามารถทานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่าปรับ
ให้แก่โรงเรียนสตรีวิทยา ในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
8. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 1,000,000.00 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)

-49. การรับประกันความช้ารุดบกพร่อง
ผู้ ช นะการสอบราคา ซึ่ งได้ ท าข้อ ตกลงเป็ น หนั งสื อ หรื อท าสั ญ ญาจ้ า ง ตามแบบดัง กล่ า ว จะต้ อ ง
รับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่โรงเรียน
ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบด้าเนินการ
โรงเรียนสตรีวิทยา

