
ร่างขอบเขตของงาน 
งานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล 

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 

๑.  ความเป็นมา  
 ด้วยภารกิจของกองพัฒนานักศึกษา มีหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้มีคุณสมบัติตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และมีอัตลักษณ์ของบัณฑิตตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด งานกิจการนักศึกษาจึงมี
ภารกิจในการส่งเสริมกิจกรรมในด้านต่างๆ เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาทิเช่น กิจกรรมด้านบ าเพ็ญประโยชน์ 
ศิลปวัฒนธรรม ศาสนาและจริยธรรม กีฬา รวมถึงการให้ค าแนะน าการใช้ชีวิตในสถานศึกษา เป็นต้น โดยมี
ทีมงานกิจกรรมนักศึกษาอ านวยความสะดวก พร้อมให้ค าปรึกษาแนะน าการจัดกิจกรรมของชุมชนชชมรม 
ตลอดจนการจัดกิจกรรมพิเศษต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

  ด้วยเหตุผลดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น จึงมีความจ าเป็นในการก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา
คอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง เพ่ือใช้เป็นสถานที่เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมให้แก่นักศึกษา, ฝึกอบรม
ด้านศิลปวัฒนธรรม, จัดกิจกรรมชมรมชกิจกรรมสันทนาการให้กับนักศึกษา อีกทั้งเป็นสถานที่จัดเก็บวัสดุ, 
อุปกรณ์การจัดกิจกรรมนักศึกษาและสถานที่ส าหรับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพ่ือเตรียมการจัดกิจกรรมต่างๆ 
ซึ่งปัจจุบันภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (วิทยาเขตเทเวศร์) มีพ้ืนที่จ ากัดและมีสถานที่
ไม่เพียงพอต่อการให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่เหมาะสม จึงมีความจ าเป็นในการสร้างอาคารกิจการนักศึกษา
คอนกรีตเสริมเหล็ก ดังกล่าว 
 
๒.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษา 

2.2  เพ่ือใช้เป็นสถานที่ในการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
2.3  เพ่ือใช้เป็นสถานที่สอนชฝึกอบรมชให้ความรู้แก่นักศึกษาในด้านต่างๆ 

  ๒.4  เพ่ือให้เป็นสถานที่ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา 

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา   
3.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างโดยประกวดราคา 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 
๑.๖ 

3.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามท าสัญญาตามท่ี กวพ. ก าหนด 

3.6 ผู้เสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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3.7 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,600,000 บาท (สามล้านหกแสนบาทถ้วน) หรือคิดเป็นร้อยละ 30 ของ
วงเงินงบประมาณ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียว
เท่านั้น ก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน ๕ ปี นับถึง        
วันยื่นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.10 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

3.11 ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้เสนอราคาไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่าผู้
เสนอราคาได้ทราบสถานที่ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาท างาน จะ
น ามาอ้างให้พ้นความผิดต่อผู้ว่าจ้างไม่ได้ 
   3.๑2 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ    วิศวกรควบคุมงาน  ไม่ต่ ากว่า    ภาคีวิศวกร   สาขา  วิศวกรรมโยธา    
จ านวน   ๑   คน ที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งหนังสือรับรองวิศวกรที่จะรับผิดชอบเป็น
ผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้าง และใบรับรองการเป็นวิศวกรประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มี
อ านาจของนิติบุคคลนั้นๆ   
  3.13 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของสถาปนิก ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ สถาปนิก ไม่ต่่ากว่า ภาคีสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมหลัก จ่านวน 1 คน พร้อมทั้งหนังสือ
รับรองสถาปนิกที่จะรับผิดชอบในโครงการก่อสร้าง และใบรับรองการเป็นสถาปนิกประจ่านิติบุคคลที่ลงนาม
รับรองโดยผู้มีอ่านาจของนิติบุคคลนั้นๆ 
  3.14 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้เป็น   เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) (Safety Officer) จ านวน  1  คน และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพปฏิบัติงานประจ า ณ สถานที่ก่อสร้าง ท าหน้าที่จัดท าเอกสารคู่มือความ 
ปลอดภัยรวมทั้งแผนปฏิบัติงานความปลอดภัยในการท างานและใบรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้นๆ 

๔.  แบบรูปรายการหรือขอบเขตของงาน 
              ลักษณะงาน เป็นงานก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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 ๑.  แบบรูปรายการ เป็นขนาด A3  จ านวน 83  แผ่น ประกอบด้วย  
                       -  แบบสถาปัตยกรรม                     จ านวน      28    แผ่น  
 - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง    จ านวน      22    แผ่น  
 - แบบวิศวกรรมไฟฟ้า      จ านวน     14    แผ่น  
 - แบบสุขาภิบาล-ประปา    จ านวน      19    แผ่น  
  -  แบบครุภัณฑ์      จ านวน       -   แผ่น 
 ๒.  ประมาณราคา (แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๔)    จ านวน       24  แผ่น    

 ๓.  ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน    จ านวน        1 แผ่น   

 ๔.  รายการมาตรฐานการก่อสร้าง พ.ศ. 2562 (๑ เล่ม)  จ านวน      64  หน้า   

ซึ่งเมื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒665 3777 ต่อ 6946  ในวันและ

เวลาราชการ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการในการประกวดราคา 

 ระหว่างเดือน  เมษายน  2563 – พฤษภาคม  2563 

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  

            - สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เลขที่ 399 แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300  

            - ก าหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลพระนคร ภายในระยะเวลา 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่ง

งวดงานทั้งหมด จ านวน 10 งวด ดังนี้ 
งวดที่ 1    จะจ่ายเงินให้ 5 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ งานเสาเข็มเจาะ 

แล้วเสร็จ แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 2    จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ขุดดิน ตัดหัว 
เสาเข็ม หล่อฐานราก หล่อคอนกรีตโครงสร้างลิฟต์ชั้นฐานราก ติดตั้งถังบ าบัดน้ าเสีย ติดตั้งถังเก็บน้ าใต้ดิน แล้ว
เสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 3    จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ หล่อคอนกรีต 
โครงสร้างพ้ืนชั้นที ่ 1 หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 1 หล่อคอนกรีตโครงสร้างห้องลิฟต์ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จภายใน 85 
วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 4   จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ หล่อคอนกรีต 
โครงสร้างพ้ืนชั้นที ่2 หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 2 หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 1 หล่อคอนกรีตโครงสร้างห้องลิฟต์ชั้น
ที ่ 2 ก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ชั้นที่ 1 เดินท่อประปา-สุขาภิบาลชั้น 1 เดินสายไฟฟ้าชั้น 1 
แล้วเสร็จภายใน 110 วัน นบัถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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งวดที่ 5    จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ หล่อคอนกรีต 
โครงสร้างพ้ืนชั้นที ่3 หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 3 หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 2 หล่อคอนกรีตโครงสร้างห้องลิฟต์ชั้น
ที ่ 3 ก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ชั้นที่ 2 เดินท่อประปา-สุขาภิบาลชั้น 2 เดินสายไฟฟ้าชั้น 2  
แล้วเสร็จภายใน 135 วัน นบัถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 6    จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ หล่อคอนกรีต 
โครงสร้างพ้ืนชั้นที ่4 หล่อคอนกรีตเสาชั้นที่ 4 หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 3 หล่อคอนกรีตโครงสร้างห้องลิฟต์ชั้น
ที ่ 4 ก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ชั้นที่ 3  ฉาบปูนผนังชั้น 1 เดินท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 3 
เดินสายไฟฟ้าชั้น 3 แล้วเสร็จภายใน 160 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 7  จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ หล่อคอนกรีต 
โครงสร้างพ้ืนชั้นดาดฟ้า หล่อคอนกรีตโครงสร้างห้องลิฟต์ชั้นดาดฟ้า หล่อคอนกรีตบันไดชั้นที่ 4 – ดาดฟ้า  
ก่ออิฐผนังและติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างไม้ชั้นที่ 4  ฉาบปูนผนังชั้นที่ 2 เดินท่อประปา-สุขาภิบาล ชั้น 4 เดิน
สายไฟฟ้าชั้น 4 งานฝ้าเพดานชั้น 1  งานผวิพ้ืน- ผนัง ชัน้ 1 ติดตั้งดวงโคม ชั้น 1  แล้วเสร็จภายใน 185 วัน 
นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ก่ออิฐผนังและ 
ติดตั้งวงกบประต-ูหน้าต่างไม้ชั้นดาดฟ้า  ฉาบปูนผนังชั้นที่ 3 เดินสายไฟฟ้าชั้นดาดฟ้า เดินท่อประปา-สุขาภิบาล 
ชั้นดาดฟ้า ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้น 1-2 งานฝ้าเพดานชั้น 2  งานผิวพ้ืน- ผนัง ชั้น 2 ทาสีภายในชั้น 1-2 
ติดตั้งดวงโคม ชั้น 2 แล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้ 10 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ ฉาบปูนผนังชั้นที่  
4-ดาดฟ้า งานฝ้าเพดานชั้น 3-4  งานผิวพ้ืน- ผนัง ชั้น 3-4 ทาสีภายในชั้น 3-4 ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้น 3-4 
ติดตั้งดวงโคม ชั้น 3-4 สุขภัณฑ์ชั้น 1-4 แล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 10 (งวดสุดท้าย)  จะจ่ายเงินให้ 15 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท า  
ติดตั้งประตู-หน้าต่าง ชั้นดาดฟ้า ทาสีภายนอก งานระบบระบายน้ าภายนอกอาคาร ติดตั้งลิฟต์  ติดตั้งแผงบัง
แดดประกอบอาคาร งานครุภัณฑ์ประกอบอาคาร ปั๊มน้ า ถังเก็บน้ าบนดาดฟ้า ปั๊มแรงดัน-ถังแรงดัน หลังคาคลุม
ปั๊มแรงดันบนดาดฟ้า และงานอ่ืนที่ปรากฏในแบบรูปรายการ รวมทั้งให้ท าความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้าง
ให้เรียบร้อย แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

๗.  ราคาสูงสุดและหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ใช้ในการประกวดราคา 
          - วงเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)  
          - ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวนเงิน 11,998,745.73 บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน
เจ็ดร้อยสี่สิบห้าบาทเจ็ดสิบสามสตางค)์ 
  -  ใช้เกณฑ์ราคา (Price) โดยพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ าสุด     
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๘.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถ 
     ส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
ของงานนี้ ได้ที ่               
      1.  ทางจดหมายลงทะเบียน (ทางไปรษณีย)์ 
             ส่งถึง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                   กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
    เลขที่ 399 ถนนสามเสน 

                   แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10300 
   2.  ทางโทรสาร       ๐–๒280–1931     

 3.  ทาง E-Mail      dusadee.p@rmutp.ac.th 

 สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
 1.  ทางโทรศัพท์      ๐–2665-3777 ต่อ 6946 
 2.  ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th  

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน  

                             (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ          
                                                  (นางสาวสิริพร พุ่มไสว) 
 

 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ          
                                                  (นางสาวดุษฎี  พรหมขาม) 

 

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ         
                                                    (นายธนันท์ ศัลยวุฒิ) 
 

  (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ          
                                                  (นางสาวขนิษฐา สุริยะ) 
 

                             (ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                            (นายจักรพงษ์  ฉวีพิศาล)        
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