
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ แห่ง (ครั้งที่ ๔) 
..................................................................... 

๑. ความเป็นมา 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.๒๕๖๒  
เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑ แห่ง 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือด าเนินการปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๒.๑ เพ่ือปรับปรุงหอศิลป์  (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ให้อยู่ ในสภาพที่สมบูรณ์        
พร้อมรองรับต่อภารกิจของหน่วยงาน 
  ๒.๒ เพ่ือรองรับการจัดนิทรรศการ และการแสดงศิลปะหลากหลายแขนง เชิดชูความเป็นไทย 
อนุรักษ์มรดกของชาติให้สืบเนื่องต่อไป 
  ๒.๓ เพ่ือเป็นการสืบสานและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันดีของชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น  จากรุ่นสู่รุ่น
และวัฒนธรรมประจ าแต่ละชาติพันธุ์ในแต่ละจังหวัด 
  ๒.๔ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจด้านศิลปวัฒนธรรมซาบซึ้งในในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ 
และเห็นคุณค่าศิลปะของชาติที่สั่งสมมาเป็นเวลานาน ในการร่วมอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ สืบทอดมรดกของชาติ 
ให้ยั่งยืนสืบไป 
  ๒.๕ เพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตลอดจนสร้างเสริมประสบการณ์ 
ของนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารย์ของสถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๓. คุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ 
 ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
๓.๓ ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ 
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 
 

๓.๕ ไม่เป็น... 



๒ 

 

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ  
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย  
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โดยมีวงเงิน 
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง
กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เชื่อถือได้ และต้องเป็นผลงานไม่เกินสามปีนับจากวันที่งานแล้วเสร็จจนถึงวันที่เสนอราคา 

๓.๑๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงเอกสารหลักฐานคุณสมบัติหลักของบุคลากรหลักที่จะมาปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  ๑) วิศวกรโยธาหรือสถาปนิก วุฒิการศึกษาปริญญาตรีทางวิศวกรรมโยธา หรือสถาปัตยกรรม     

ที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่เสนอราคา จ านวน ๑ คน โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นส าเนาใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพ และหลักฐานการผ่านงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

  ๒) ผู้ควบคุมงาน วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) , ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าทางด้านโยธา ก่อสร้างที่มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถึงวันที่เสนอราคา จ านวน ๑ คน
โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นส าเนาวุฒิการศึกษา และหลักฐานการผ่านงาน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

 
 

๔. แบบรูปรายการ 

https://th.wiktionary.org/w/index.php?title=%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84&action=edit&redlink=1


๓ 

 

๔. แบบรูปรายการและรายละเอียดของงาน 
 ตามแบบรูปรายการและรายละเอียดแนบท้าย 

๕. ระยะเวลาด าเนินงานและการส่งมอบงาน 
 ๕.๑ ด าเนินการปรับปรุงหอศิลป์ (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน 
 ๕.๒ ก าหนดส่งมอบงานและการจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้ 
  งวดที่ ๑ (งวดแรก) เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๒๕ เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน 
  งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๓๐ เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานภายใน  
๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน 
  งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) เป็นจ านวนเงินร้อยละ ๔๕ เมื่อผู้รับจ้างด าเนินงานแล้วเสร็จและส่งมอบงาน
ภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มท างาน 

๖. วงเงินงบประมาณ 
 ภายในวงเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ 
 พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา เนื่องจากมีการก าหนดรายละเอียดและขอบเขตของงานที่เป็น
มาตรฐาน มีคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานแล้ว 


