ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1 หลัง
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
1. ความเป็นมา
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผน
รองรั บ นั กศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในปี พ.ศ. 2556 จึ ง จํ า เป็ น ต้ อ งขยายพื้ น ที่ ร องรั บ นั กศึ กษาให้ ส ามารถ
จัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบกับอาคาร 1 เดิม เป็นอาคาร 3 ชั้น ของคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ พื้นที่โดยประมาณ 930 ตารางเมตร และอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น ซึ่งหมดสภาพ
การใช้ งาน จํา เป็น ต้ องก่ อสร้ างอาคารให้ สูงขึ้ น เพื่ อให้ มีพื้น ที่ในการจัด การเรีย นการสอนมากขึ้ น
โดยอาคารที่ขึ้นใหม่นี้มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 5,280 ตารางเมตร
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้มีพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น มีห้องเรียนเพียงพอต่อการ
เรียนการสอน
2.2 เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีความทันสมัย เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ
2.3 เพื่ อให้ การจั ด หาผู้ รั บ จ้ า งในการก่ อสร้ า งอาคารปฏิ บั ติ การคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์ 1 หลัง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.4 เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ วางไว้
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของ
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาด
กลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ ณ วั น ประกาศประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส์ หรื อไม่ เ ป็ น
ผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
มหาวิทยาลัยฯ
6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์กับทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาแทน
มิได้
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7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี
รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่
ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้
10.1 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกรที่มีความชํานาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองของ
วิศวกรโยธาที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้างนี้ และต้องแสดงหลักฐานการเป็น
เจ้าหน้าที่ประจําของนิติบุคคลนั้น
10.2 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
ไม่ต่ํากว่าระดับสามัญวิศวกรที่มีความชํานาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองของ
วิศวกรไฟฟ้าที่จะรับผิดชอบ เป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้างนี้ และต้องแสดงหลักฐานการ
เป็นเจ้าหน้าที่ประจําของนิติบุคคลนั้น
10.3 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบอาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม ไม่ต่ํากว่าระดับ
สามัญสถาปนิกที่มีความชํานาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองของสถาปนิกที่จะ
รับผิ ดชอบ เป็นผู้ ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้ างนี้ และต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าหน้า ที่
ประจําของนิติบุคคลนั้น
10.4 ผู้ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ที่มีความชํานาญในการควบคุมงานก่อสร้าง พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการนี้ และต้องแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าหน้าที่
ประจําของนิติบุคคลนั้น
11. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน
กั บ งานที่ ป ระกวดราคา ซึ่ ง มี ร าคางานตามสั ญ ญาเดี ย ว ในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า 60,000,000 บาท
(หกสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริห ารส่ วนท้ องถิ่ น รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน่ วยงานเอกชนที่มหาวิ ทยาลัยฯ เชื่ อถือ และก่อสร้า งใน
ประเทศไทย และเป็นผลงานที่ดําเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาจ้ างด้ว ยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ต้องแนบสํ าเนาหนังสือรับ รองผลงานและ
สําเนาสัญญาคู่ฉบับ พร้อมฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
12. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทําแผนงานและขั้นตอนการดําเนินการก่อสร้าง โดยมี
วิศวกรโยธาไม่น้อยกว่าระดับสามัญ เป็นผู้รับรองแผนการก่อสร้างดังกล่าว
13. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
ก่อสร้าง โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเป็นผู้จัดทําระบบดังกล่าว
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4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
เป็นไปตามแบบรูปรายการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดําเนินการออกแบบเป็นที่เรียบร้อย
แล้ ว ขอซื้ อรู ป แบบรายการดั งกล่ า ว ได้ ที่ฝ่ า ยพั ส ดุ กองคลั ง สํ า นั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2280-1931
5. ระยะเวลาดําเนินการในการประกวดราคา
มีนาคม 2556 – พฤษภาคม 2556
6. ระยะเวลาส่งมอบ
630 วัน
7. ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา
ราคากลาง
จํานวนเงิน 120,000,000 บาท
โดยมีงวดงานทั้งหมด 17 งวด

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
โดยเปิดเผยตัวได้ที่
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง
2.
3.
4.
5.

โทรศัพท์
โทรสาร
ทางเว็บไซต์
E-Mail

งานพัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
02 280 1931
02 280 1931
http : //www.rmutp.ac.th
ratiwan@rmutp.ac.th

