ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
1 รายการ
1. ความเป็นมา
เพื่อปรับปรุงอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่มีสภาพชารุด ทรุดโทรม
เนื่องจากได้ใช้งานมามากกว่า 15 ปี มีการให้บริการกับ นักศึกษาทั้งในและนอกคณะฯ เป็นจ านวน
มากกว่า 3,000 คน และยังเป็นที่ตั้งของสานักงาน และห้องปฏิบัติการในด้านการเรียนการสอนและการ
วิจัยของคณะฯ แต่ พื้ นที่ บ างส่วนของคณะฯ ไม่ ส ามารถใช้ง านอย่ างเต็ม ประสิ ท ธิภ าพ จึง มี ความ
จาเป็นต้องมีก ารปรับ ปรุงห้อ งเรียน ห้องปฏิบัติก าร ห้องพักอาจารย์ เพื่อการเรียนการสอน การวิจัย
รวมถึงภาพลักษณ์ภายนอกอาคาร และพื้นที่กิจกรรมของนักศึกษา ให้มีระบบความปลอดภัยในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉินต่อผู้ใช้งาน และเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน การรองรับการขยายการเติบโตของคณะฯ และ
สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้และการวิจัย เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ได้ใช้ประโยชน์จากอาคาร
นี้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อปรับปรุงอาคารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
การรองรับการขยายการเติบโตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.2 เพื่ อให้การจัดหาผู้รับ จ้างงานปรับปรุงอาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
2.3 เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่มหาวิทยาลัยฯ กาหนดไว้
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มอี าชีพรับจ้างงานทีป่ ระกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
2. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ของ
ทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็น
ผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้ม กัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่
ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่า นั้น
5. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของ
มหาวิทยาลัยฯ
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6. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีรายชื่อในการซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์กบั ทางมหาวิทยาลัยฯ และโอนสิทธิให้ผู้เสนอราคารายอื่นเสนอราคาแทนมิได้
7. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
8. บุคคลหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ะเข้าเป็นคูส่ ัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคูส่ ัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
10. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานประเภทเดียวกัน หรืองาน
ก่อสร้างที่มีงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา ต้องเป็นผลงานปรับปรุงที่มคี วามสูงของอาคารไม่
น้อ ยกว่ า 4 ชั้ น ทั้ ง นี้ ใ นงานปรั บ ปรุ ง ดั ง กล่ า วจะต้ อ งมี ผ ลงานในการปรับ ปรุ ง ระบบไฟฟ้า ระบบ
ปรับอากาศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ งานผนังอลูมิเนียมคอมโพสิตภายนอก เป็นต้น โดยจะต้องแนบ
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคามาแสดงประกอบการพิจารณา และเป็นผลงานที่เป็นคู่สญ
ั ญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริห ารราชการส่วนท้ องถิ่ น รัฐ วิส าหกิ จ หรื อ
หน่ ว ยงานเอกชนที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ เชื่ อ ถือ ซึ่ ง มี ร าคางานตามสั ญ ญาเดี ย ว ในวงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
16,250,000 บาท ผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้นและก่อสร้างในประเทศไทย
เป็นผลงานที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ทั้งนี้ ต้องแนบส าเนาหนังสื อรับ รองผลงานและส าเนาคู่ฉบั บ พร้อมฉบับ จริง เพื่ อประกอบการ
พิจารณา
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
เป็นไปตามแบบรูปรายการที่มหาวิทยาลัยฯ ได้ดาเนินการออกแบบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ขอซื้อรูปแบบรายการดัง กล่าว ได้ที่ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ส านักงานอธิก ารบดี มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 0-2280-1931
5. ระยะเวลาดาเนินการในการประกวดราคา
เมษายน – พฤษภาคม 2558
6. ระยะเวลาส่งมอบ
270 วัน
7. ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา
ราคากลาง
จานวนเงิน 32,395,489 บาท
โดยมีงวดงานทั้งหมด 5 งวด
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สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
โดยเปิดเผยตัวได้ที่
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง
2. โทรศัพท์
3. โทรสาร
4. ทางเว็บไซต์

งานพัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
399 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
0 2280 1931
0 2280 1931
http : //www.rmutp.ac.th

