รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
กอสรางอาคารปฏิบัติการคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร 1 หลัง
ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (ครั้งที่ 3)
1. ความเปนมา

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีแผน
รองรั บ นั กศึ ก ษาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในป พ.ศ. 2556 จึ ง จํ าเป น ต อ งขยายพื้ น ที่ ร องรั บ นั กศึ กษาให ส ามารถ
จัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับอาคาร 1 เดิม เปนอาคาร 3 ชั้น ของคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร พื้นที่โดยประมาณ 930 ตารางเมตร และอาคารโรงอาหาร 2 ชั้น ซึ่งหมดสภาพ
การใช ง าน จําเปน ต องก อสร างอาคารให สูงขึ้ น เพื่ อให มีพื้น ที่ในการจัด การเรีย นการสอนมากขึ้ น
โดยอาคารที่ขึ้นใหมนี้มีพื้นที่โดยรวมประมาณ 5,280 ตารางเมตร
2. วัตถุประสงค
เรียนการสอน

2.1 เพื่อใหมีพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น มีหองเรียนเพียงพอตอการ

2.2 เพื่อใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม และมีความทันสมัย เกิดภาพลักษณที่ดีตอ
นักศึกษาและบุคคลภายนอกที่มาติดตอราชการ
2.3 เพื่ อให การจั ด หาผู รั บ จ างในการก อสร างอาคารปฏิ บั ติ การคณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร 1 หลัง ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสโปรงใส สามารถตรวจสอบได
2.4 เพื่อใหการกอสรางเปนไปตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ วางไว
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
1. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
2. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน ของ
ทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปน
ผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูประสงคจะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาด
กลางอิ เ ล็ กทรอนิ กส ณ วั น ประกาศประกวดราคาจ างด ว ยวิ ธี การทางอิ เ ล็ กทรอนิ กส หรื อไม เ ป น
ผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
4. ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม
ยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวา นั้น
5. ผูประสงคจะเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของ
มหาวิทยาลัยฯ
6. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสกับทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิใหผูเสนอราคารายอื่นเสนอราคาแทน
มิได
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7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชี
รายรับ รายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
8. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการ
จัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
9. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคา
ไมเกินสามหมื่นบาทคูสญ
ั ญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
10. ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผูควบคุมงานกอสราง
ดังตอไปนี้
10.1 ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา
ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรที่มีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง พรอมหนังสือรับรองของ
วิศวกรโยธาที่จะรับผิดชอบเปนผูควบคุมงานตลอดโครงการกอสรางนี้ และตองแสดงหลักฐานการเปน
เจาหนาที่ประจําของนิติบุคคลนั้น
10.2 ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟา
ไมต่ํากวาระดับสามัญวิศวกรที่มีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง พรอมหนังสือรับรองของ
วิศวกรไฟฟาที่จะรับผิดชอบ เปนผูควบคุมงานตลอดโครงการกอสรางนี้ และตองแสดงหลักฐานการ
เปนเจาหนาที่ประจําของนิติบุคคลนั้น
10.3 ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบอาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ไมต่ํากวาระดับ
สามัญสถาปนิกที่มีความชํานาญในการควบคุมการกอสราง พรอมหนังสือรับรองของสถาปนิก ที่จะ
รับผิ ดชอบ เปนผู ควบคุมงานตลอดโครงการกอสร างนี้ และตองแสดงหลักฐานการเปนเจาหนาที่
ประจําของนิติบุคคลนั้น
10.4 ผูไดรับใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
ที่มีความชํานาญในการควบคุมงานกอสราง พรอมหนังสือรับรองของเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับ
วิชาชีพที่จะรับผิดชอบเปนผูควบคุมงานตลอดโครงการนี้ และตองแสดงหลักฐานการเปนเจาหนาที่
ประจําของนิติบุคคลนั้น
11. ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลและมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกัน
กั บ งานที่ ป ระกวดราคา ซึ่ ง มี ร าคางานตามสั ญ ญาเดี ย ว ในวงเงิ น ไม น อ ยกว า 60,000,000 บาท
(หกสิบลานบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริห ารส วนท องถิ่ น รั ฐวิส าหกิ จ หรื อหน วยงานเอกชนที่มหาวิ ทยาลัยฯ เชื่ อถือ และกอสรางใน
ประเทศไทย และเปนผลงานที่ดําเนินการแลวเสร็จในชวงที่ผานมาไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นเอกสาร
ประกวดราคาจ างดว ยวิธี การทางอิเ ล็กทรอนิกส ทั้งนี้ ตองแนบสํ าเนาหนังสือรับ รองผลงานและ
สําเนาสัญญาคูฉบับ พรอมฉบับจริงเพื่อประกอบการพิจารณา
12. ผูประสงคจะเสนอราคาจัดทําแผนงานและขั้นตอนการดําเนินการกอสราง โดยมี
วิศวกรโยธาไมนอยกวาระดับสามัญ เปนผูรับรองแผนการกอสรางดังกลาว
13. ผูประสงคจะเสนอราคาจัดทําระบบการจัดการความปลอดภัยในการทํางาน
กอสราง โดยมีเจาหนาที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเปนผูจัดทําระบบดังกลาว
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4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
เปนไปตามแบบรูปรายการที่มหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการออกแบบเปนที่เรียบรอย
แล ว ขอซื้ อรู ป แบบรายการดั งกล าว ได ที่ฝ ายพั ส ดุ กองคลั ง สํ านั กงานอธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 0-2280-1931
5. ระยะเวลาดําเนินการในการประกวดราคา
กรกฎาคม 2556 – กันยายน 2556
6. ระยะเวลาสงมอบ
630 วัน
7. ราคาสูงสุดที่ใชในการประกวดราคา
ราคากลาง
จํานวนเงิน 120,000,000 บาท
โดยมีงวดงานทั้งหมด 17 งวด

สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
โดยเปดเผยตัวไดที่
1. ทางไปรษณีย
สงถึง
2.
3.
4.
5.

โทรศัพท
โทรสาร
ทางเว็บไซต
E-Mail

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

