
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๑.  ความเป็นมา  
 ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ ใช้ส าหรับรองรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชากปฏิบัติการ 

รวมทั้งสิ้น 5 วิชา คือ ปฏิบัติการกระบวนการผลิต การทดสอบพอลิเมอร์ ปฏิบัติการพอลิเมอร์เบื้องต้น และ
โครงงานวิศวกรรมพอลิเมอร์ รวมทั้งเป็นสถานที่รองรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาจ าเป็นหลายรายการ ทั้งอุปกรณ์
และเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงใช้ในการท างานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ นอกจากนี้ใน
อนาคตห้องปฏิบัติการดังกล่าวยังสามารถใช้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิเคราะห์และทดสอบวัสดุได้ หากมี
ครุภัณฑ์ทางการศึกษาที่หลากหลายและครบถ้วน 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือเป็นสถานที่รองรับครุภัณฑ์ทางการศึกษาจ าเป็นหลายรายการ ทั้งอุปกรณ์และเครื่องมือ
ที่ใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ๒.2  สามารถรองรับการเปิดศูนย์ความเป็นเลิศทางการวิเคราะห์และทดสอบทางวัสดุได้ในอนาคต 
หากมีครุภัณฑ์ทางการศึกษาท่ีหลากหลายและครบถ้วน 
 ๒.3  เพ่ือให้การจัดหาผู้รับจ้างในงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ ต าบลศาลายา อ าเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริต
คอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                 
  1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
  2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
  4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
  7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
  8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
  9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น  
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 10. เป็นผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนงานก่อสร้างสาขา.......... -.............. ไว้กับกรมบัญชีกลาง  
(กรณีคณะกรรมการราคากลางได้ประกาศก าหนดให้งานก่อสร้างสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้กับ
กรมบัญชีกลาง) 

 11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า     2,227,500     บาท    (สองล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกล่าว
ต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และในการยื่นเสนอผลงานผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นเสนอส าเนาหนังสือรับรอง
ผลงานก่อสร้าง พร้อมส าเนาคู่สัญญา และส าเนาบัญชีแสดงปริมาณงานและราคาวัสดุก่อสร้าง (BOQ.) ของงาน
ตามหนังสือรับรองผลงาน พร้อมทั้งรับรองรองส าเนาถูกต้อง 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคล 
ที่ เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่   
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด  
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการ
ยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
  12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
           13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  
             14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
           15. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
  16. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเสนอหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ   วิศวกรรมควบคุม     ไม่ต่ ากว่า   ภาคีวิศวกร     สาขา     วิศวกรรมไฟฟ้า    
จ านวน    1  คนและ     วิศวกรรมควบคุม     ไม่ต่ ากว่า     ภาคีวิศวกร      สาขา    วิศวกรรมโยธา      
จ านวน    1    คน และ   สถาปัตยกรรมควบคุม   ไม่ต่ ากว่า   ภาคีสถาปนิก    สาขา     สถาปัตยกรรมหลัก   
จ านวน     1     คน ที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้างตลอดโครงการ และหนังสือรับรองการเป็น
สถาปนิกและวิศวกรประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจนิติบุคคลนั้นๆ 
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 17. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าหนังสือรับรองผลงาน พร้อมสัญญาคู่สัญญา และบัญชีแสดงปริมาณ
งานและราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 11. มาให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 1 วันท าการนับถัดจากวันเสนอราคา (วันท าการรุ่งขึ้น) 

๔.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ   
              ลักษณะงาน  เป็นงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิศวกรรมวัสดุ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  แบบรูปรายการ เป็นขนาด A2  จ านวน  16  แผ่น ประกอบด้วย    
                       - แบบสถาปัตยกรรม                     จ านวน     15 แผ่น    
  - แบบอ่ืนๆ (ปก)      จ านวน  1   แผ่น   
 ๒.  ประมาณราคา (แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕ (ก),  
      แบบ ปร.๕ (ข) และแบบ ปร.๔    จ านวน     14 แผ่น 
 ๓.  ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน (6 งวด)   จ านวน       2 แผ่น    
 4.  รายการก่อสร้างประกอบเฉพาะแบบ   จ านวน     25    แผ่น 
 ๔.  รายการมาตรฐานการก่อสร้าง (๑ เล่ม)   จ านวน     ๗๐  หน้า    
ซึ่งเมื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://fis.rmutr.ac.th 
และ www.rmutr.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามรายละเอียดได้ทางหมายเลขโทรศัพท์      
๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการในการประกวดราคา 
 ระหว่างเดือน  พฤศจิกายน - ธันวาคม 2560   

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  
            - สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ 96 หมู่ 3 ต าบลศาลายา 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 
  - ก าหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายในระยะเวลา 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา     
โดยแบ่งงวดงานทั้งหมด จ านวน 6 งวด ดังนี้   

งวดที่ 1   จะจ่ายเงินให้    10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ  
  - งานรื้อถอนวัสดุพื้นเดิม ฝ้าเพดานเดิม ผนังกั้นห้องเดิม ประตู-หน้าต่างเดิม พัดลมเพดานเดิม 
โคมไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเดิม รื้อย้ายจัดเก็บเครื่องปรับอากาศเดิม ตามแบบรูปรายการ 

แล้วเสร็จภายใน    30   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 2   จะจ่ายเงินให้    10%   ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - งานปรับปรุงห้อง 6105A ได้แก่ งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ F1 งานทาสีอะคริลิคผนังห้อง 

งานประตู D2 และงานย้ายเครื่องจักรทั้งหมดออกจากห้อง 6105B มาติดตั้งตั้งภายในห้อง 6105A และย้าย
เครื่องจักร M-6 จ านวน 2 เครื่อง มาติดตั้งบริเวณห้อง 6105A ตามแบบรูปรายการ 

แล้วเสร็จภายใน    60   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
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งวดที่ 3   จะจ่ายเงินให้    10%   ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ทั้งหมด งานก่อผนังอิฐมอญ งานฉาบปูนผนัง งานผนังวีว่าบอร์ด 

งานติดตั้งประตู หน้าต่างและช่องแสงทั้งหมด งานติดตั้งบัวเชิงผนัง ตามแบบรูปรายการ 
แล้วเสร็จภายใน    90   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 4   จะจ่ายเงินให้     10%    ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - งานฝ้าเพดานทั้งหมด งานท าความสะอาดผิวพ้ืนผิวเดิมและทาสีรองพ้ืนปูนเก่า งานทาสี

อะคริลิคทั้งหมด งานติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง งานติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ตามแบบรูปรายการ  
แล้วเสร็จภายใน    120   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 5   จะจ่ายเงินให้    20%   ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  - งานติดตั้งม่านปรับแสงทั้งหมด งานระบบไฟฟ้า งานประกอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เดิม งานระบบสุขาภิบาล งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรพร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ ตาม
แบบรูปรายการ 

แล้วเสร็จภายใน    150   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย)  จะจ่ายเงินให้    40%   ของราคาที่ประกวดได้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ 
 - ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร และครุภัณฑ์อ่ืนๆ ตามแบบรูปรายการ  
          งานเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าของครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ 
 งานเชื่อมต่อระบบสุขาภิบาลของครุภัณฑ์ประกอบอาคาร พร้อมทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ 
  งานทดสอบระบบไฟฟ้าทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ 
  งานทดสอบระบบสุขาภิบาลทั้งหมด ให้สามารถใช้งานได้ 
 งานส่งมอบครุภัณฑ์ F-1 และ F-15 
 งานท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณปรับปรุงให้เรียบร้อยให้พร้อมใช้งาน และขนย้ายวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องจักร ออกนอกพ้ืนที่ พร้อมส่งมอบงาน 

แล้วเสร็จภายใน   180   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

๗.  ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา 
          - วงเงินงบประมาณ จ านวนเงิน  4,455,000  บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
          - ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวนเงิน 4,454,985.66 บาท (สี่ล้านสี่แสนห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยแปด
สิบห้าบาทหกสิบหกสตางค์)    

๘.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถ 
     ส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสาร 
    ประกวดราคาของงานนี้ ได้ที ่               
      1.  ทางจดหมายลงทะเบียน (ทางไปรษณีย์) 
             ส่งถึง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                   กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต าบลศาลายา  
                   อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
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   2.  ทางโทรสาร       ๐–2441–6028      
 3.  ทาง E-Mail      gprocurement@rmutr.ac.th 

 สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
 1.  ทางโทรศัพท์      ๐–๒๔๔๑–๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๖ หรือ 0 2441 6028 
 2.  ทางเว็บไซต์ http://fis.rmutr.ac.th,  www.rmutr.ac.th  

 

คณะกรรมการจัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียดประกอบงานจ้าง  
 
 

                             (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ          
                                                  (นายพีระพงษ์  เพ็ชรพัน) 
 
 
 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ          
                                                (ดร.พิมลพรรณ  เนียมหลาง) 
 
 
                              (ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                            (ดร.จุฬารัตน์  เอ่ียมสมัย)        
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