
 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

 ก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์  1 รายการ 
ของคณะอุตสาหกรรมส่ิงทอและออกแบบแฟช่ัน  (ครั้งท่ี  2) 

 
1.  ความเป็นมา 
  วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักด์ิมีพ้ืนท่ีใช้สอยท้ังหมด 1 ไร่ 2 งาน 60 ตารางวา ซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ี ท่ีมีขนาดเล็กมาก มีอาคารเรียน จํานวน 4 อาคาร ก่อสร้างโดยรอบพ้ืนท่ี บริเวณตรงกลาง
เป็นสนามกีฬา  ใช้ร่วมกันทุกหน่วยงานไม่ได้แยกเป็นอาคารเฉพาะ ต่อมาปี พ.ศ. 2549 ได้เปลี่ยน
สถานะเป็น คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ
นคร ตามประกาศกฎกระทรวงศึกษาธิการ การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย และปรับ
โครงสร้างการบริหารงานคณะใหม่  คณะฯ จึงมีความจําเป็นในการบริหารจัดการการใช้พ้ืนท่ีท่ีมีอยู่
อย่างจํากัดให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  และเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานท่ีให้เพียงพอต่อ
การใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเปลี่ยนไป  เช่น  จํานวนห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการของ
หลักสูตรท้ัง 4 สาขาวิชาท่ีเปิดสอนอยู่ในปัจจุบัน และในอนาคตจะเปิดสอนระดับปริญญาโท รวมท้ัง
พ้ืนท่ีใช้สอยอ่ืนๆ ตามภารกิจท้ัง 4 ด้าน  เพ่ือรองรับจํานวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนทุกปีการศึกษา  และ
ครุภัณฑ์ท่ีได้รับการจัดสรรจากงบประมาณ โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (โครงการพัฒนาการจัด
การศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ)  ด้วยเหตุนี้คณะฯ จึงมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงอาคารเรียน เพ่ือให้ได้ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการท่ีได้มาตรฐาน  มีห้องสํานักงานอย่างเพียงพอ
ต่อการใช้งาน  ตลอดจนรองรับอุปกรณ์  ครุภัณฑ์  และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ท่ีนํามาใช้กับการเรียนการ
สอนในอนาคต  และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมโดยรอบคณะฯ เช่น บ่อบําบัดน้ําเสีย ท่อระบายน้ํา
ท้ิง  ท้ัง 4 อาคาร  สถานท่ีพักผ่อนของนักศึกษาและโรงอาหาร  เป็นต้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 
  2.1  เพ่ือให้มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ ตลอดจนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เพียงพอต่อ
การเรียนการสอน 
  2.2  เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมโดยรอบคณะฯ เพ่ือรองรับนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึน 
  2.3  เ พ่ือให้การจัดหาผู้รับจ้างในการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารคณะ
อุตสาหกรรมสิ่งทอฯ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 รายการ  เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
 
3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

   3.1  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาจ้างด้วย 
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2  ผู้ประสงค์จะเสนอต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงาน  ของทาง    
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็น          
ผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
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  3.3  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคา        
รายอ่ืน และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทําการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
  3.4  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ
ไม่ยอมข้ึนศาลไทย   เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
            3.5  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยฯ  และโอนสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอ่ืนเสนอราคาแทน
มิได้ 
  3.6  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการจ้าง
ของมหาวิทยาลัยฯ 
  3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
  3.8  บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
  3.9  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
                     3.10   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้างดังต่อไปนี้ 
        3.10.1  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขา
วิศวกรรมโยธา  ไม่ตํ่ากว่าระดับสามัญวิศวกรท่ีมีความชํานาญในการควบคุมการก่อสร้าง  พร้อม
หนังสือรับรองของวิศวกรโยธาท่ีจะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้างนี้ และต้อง
แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําของนิติบุคคลนั้น 
        3.10.2  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม  สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า  ไม่ตํ่ากว่าระดับสามัญวิศวกรท่ีมีความชํานาญในการควบคุมการก่อสร้าง  พร้อม
หนังสือรับรองของวิศวกรไฟฟ้าท่ีจะรับผิดชอบ  เป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้างนี้  และต้อง
แสดงหลักฐานการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําของนิติบุคคลนั้น 
        3.10.3  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม           
ไม่ตํ่ากว่าระดับสามัญสถาปนิกท่ีมีความชํานาญในการควบคุมการก่อสร้าง  พร้อมหนังสือรับรองของ
สถาปนิกประจําของนิติบุคคลนั้น 
        3.10.4  ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย
ระดับวิชาชีพ  และต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าหน้าท่ีประจําของนิติบุคคลนั้น 
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           3.11   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลท่ีมีอาชีพในการรับเหมาก่อสร้าง  
โดยมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น หรืองานปรับปรุงท่ีมีส่วนต่อเติม
คอนกรีตเสริมเหล็กสูงไม่น้อยกว่า 2 ชั้น  ท้ังนี้ งานก่อสร้างหรือปรับปรุงดังกล่าวจะต้องมีผลงาน
ระบบประกอบอาคาร ได้แก่  งานระบบไฟฟ้า   สุขาภิบาล  ปรับอากาศ  โครงสร้าง SPACE FRAME  
และงาน ALUMINIUM   CURTAINWALL  SYSTEM  และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์   โดยจะต้อง
แนบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคามาแสดงประกอบการพิจารณาและต้องไม่เป็นอาคารประเภท
โรงงาน คลังสินค้าและตึกแถว โดยผลงานท่ีเสนอนี้ต้องเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญา   โดยตรงกับส่วน
ราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ   หรือหน่วยงานเอกชนท่ี
มหาวิทยาลัยฯ  เชื่อถือ   ซ่ึงมีราคางานตามสัญญาเดียวในวงเงินไม่ตํ่ากว่า  25,000,000 บาท    
(ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน)   และก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานท่ีดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงท่ี
ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี  นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   ท้ังนี้ต้อง
แนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานและสําเนาสัญญาคู่ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพ่ือประกอบการพิจารณา   
  3.12   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทําแผนงานและข้ันตอนการดําเนินการก่อสร้าง 
โดยมีวิศวกรโยธาไม่น้อยกว่าระดับสามัญ  เป็นผู้รับรองแผนการก่อสร้างดังกล่าว 
 
4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ 
  เป็นไปตามแบบรูปรายการท่ีมหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการออกแบบเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้ว  ขอซ้ือรูปแบบรายการดังกล่าว ได้ท่ีฝ่ายพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2280-1931  
 
5.  ระยะเวลาดําเนินการในการประกวดราคา 
   สิงหาคม  2555  –  กันยายน  2555 
 
6.  ระยะเวลาส่งมอบ 
            330   วัน 

 
7.  ราคาสูงสุดท่ีใช้ในการประกวดราคา 
  ราคากลาง  จํานวนเงิน    50,028,320.43   บาท 
  โดยมีงวดงานท้ังหมด    9    งวด 
   
 
 
 
 
 
 
 



สถานท่ีติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
โดยเปิดเผยตัวได้ท่ี 
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