ร่ างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ก่ อสร้ างปรับปรุงสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 1 หลัง
ของสํ านักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
1. ความเป็ นมา

สํา นั ก ส่ ง เสริ มวิ ช าการและงานทะเบี ย นเป็ นหน่ ว ยงานหลัก ในการส่ ง เสริ ม
สนับสนุนอํานวยความสะดวกและบริ การในด้านวิชาการ,ทะเบียนประวัติ, ทะเบียนการศึกษาแก่
อาจารย์ นักศึกษา ผูป้ กครอง และหน่ วยงานต่าง ๆ ตลอดจนข้อมูลสถิติต่าง ๆ ต่อการพัฒนาการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาและตํ่ากว่าระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ซึ่งการปฏิบตั ิการและการให้บริ การสํานักส่งเสริ มวิชาการและงานทะเบี ยน จะต้องสนับสนุ น
และอํานวยความสะดวก โดยใช้เทคโนโลยีในการสื่ อสารที่ ทนั สมัย กับนักศึ กษาทั้ง 9 คณะของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ในปัจจุบนั มีพ้ืนที่ปฏิบตั ิงานใช้สอยไม่เพียงพอ และมี
สภาพเก่า ทรุ ดโทรม ซึ่งไม่เหมาะที่จะใช้เป็ นที่ให้บริ การกับอาจารย์ และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัย
ฯด้ว ยเหตุ ผลนี้ สํานัก ส่ งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน จึงมีค วามจําเป็ นที่จ ะต้องมีพ้ืนที่ ใช้สอย
เพิ่มขึ้น คือ พื้นที่ช้นั 4, ชั้น 4 ครึ่ ง และชั้น 5 เพื่อจัดตั้งเป็ นที่ ทาํ งานของสํานักส่ งเสริ มวิชาการและ
งานทะเบียน
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีพ้ืนที่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกแก่อาจารย์และนักศึกษาทั้ง
9 คณะ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.2 เพื่อให้การจัดหาผูร้ ับจ้างในการก่อสร้างปรับปรุ งภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร 2
ด้านริ มถนนพิษณุโลก ของคณะบริ หารธุรกิจ เป็ นไปตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
พัสดุ วิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์โปร่ งใส สามารถตรวจสอบได้
3. คุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคา
3.1 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นผูม้ อี าชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์
3.2 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูท้ ี่ถกู ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผูท้ ้ิงงาน ของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรื อไม่เป็ นผูท้ ี่ได้รับผลของการสัง่ ให้นิติบุคคลหรื อบุคคลอื่นเป็ น
ผูท้ ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้ สนอราคารายอื่น และ/
หรื อต้ อ งไม่ เ ป็ นผู้มี ผ ลประโยชน์ ร่ วมกัน ระหว่ า งผู้เ สนอราคากับ ผู้ใ ห้ บ ริ การตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิ กส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ หรื อไม่เป็ นผูก้ ระทํา
การอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม

-23.4 ผูเ้ สนอราคาต้องไม่เป็ นผูไ้ ด้รับเอกสิทธิ์หรื อความคุ ม้ กัน ซึ่ งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผูเ้ สนอราคาได้มีคาํ สัง่ ให้สละสิทธิ์และความคุม้ กันเช่นว่านั้น
3.5 ผูเ้ สนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้ อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิ กส์กบั ทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิให้ผเู้ สนอราคารายอื่นเสนอราคาแทนมิได้
3.6 ผูเ้ สนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุคคลและมีผลงานก่ อสร้ างประเภทเดี ยวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,385,000 บาท และเป็ นผลงานที่ เป็ นคู่สัญญาโดยตรง
กับส่วนราชการหน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ผลงานดังกล่าวต้องเป็ นผลงานในสัญญาเดียวเท่ านั้นและ
ก่อสร้ างในประเทศไทย เป็ นผลงานที่มอี ายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยืน่ เอกสารประกวดราคาจ้าง ด้ วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้ องแนบสํ าเนาหนังสื อรับรองผลงาน และสํ าเนาคู่ฉบับ พร้ อม
ฉบับจริง เพือ่ ประกอบการพิจารณา
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
เป็ นไปตามแบบรู ปรายการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาํ เนิ นการออกแบบเป็ นที่เรี ยบร้อย
แล้ว ขอซื้อรู ปแบบรายการดังกล่าว ได้ที่ฝ่ายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิก ารบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุ งเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2280-1931
5. ระยะเวลาดําเนินการในการประกวดราคา
เมษายน 2554 – มิถุนายน 2554
6. ระยะเวลาส่ งมอบ
120 วัน
7. ราคาสู งสุ ดที่ใช้ ในการประกวดราคา
ราคากลาง
โดยมีงวดงานทั้งหมด

จํานวนเงิน 5,535,827 บาท
2 งวด

-3สถานที่ตดิ ต่อเพือ่ ขอทราบข้ อมูลเพิม่ เติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
โดยเปิ ดเผยตัวได้ ที่
1. ทางไปรษณีย์
ส่ งถึง

2.
3.
4.
5.

โทรศัพท์
โทรสาร
ทางเว็บไซต์
E-Mail

ฝ่ ายพัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุ งเทพฯ 10300
02 280 1931
02 280 1931
http : //www.rmutp.ac.th
ratiwan@rmutp.ac.th

