
รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

โครงการกอสรางอาคารแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

------------------------------------ 

 

          ๑. ความเปนมา  

                   ตามที่วิทยาลัยการแพทยพื้นบานและการแพทยทางเลือก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไดรับการ

รับรองเปนสถาบันการศึกษาการแพทยแผนไทย โดยตองจัดการศึกษาใหไดตามมาตรฐานที่สภาการแพทยแผนไทย

กําหนด ซึ่งตองมีอาจารยเทียบอัตราสวนตอนักศึกษา 1:8 และตองมีสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยเปนของ

ตนเอง โดยที่ผานมาวิทยาลัยฯ ไดรับการรับรองใหจัดการศึกษาการแพทยแผนไทยจากสภาวิชาชีพโดยอนุโลม 

ซึ่งขณะน้ีวิทยาลัยฯ ไดครบกําหนดเสนอการปรับปรุงหลักสูตรตอ สกอ.แลว และตองมีการนําหลักสูตรเสนอผาน

สภาการแพทยแผนไทยเมื่อนําหลักสูตรปรับปรุงเขาสูสภาการแพทยแผนไทย วิทยาลัยฯ จะตองถูกประเมินรอบ

ใหม จึงจําเปนตองมีสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยที่สามารถรองรับทั้งผูปวยนอกและผูปวยในประเภทพัก  

คางคืนได ใหผานตามเกณฑมาตรฐานที่สภาการแพทยแผนไทยกําหนด วิทยาลัยฯ จึงเสนอขอความเห็นชอบและ

ไดรับหลักการจากมหาวิทยาลัยฯ ใหจัดสรางสถานพยาบาลการแพทยแผนไทยขนาด 30 เตียงข้ึน ภายในพื้นที่

ความรับผิดชอบของวิทยาลัยการแพทยฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

 

          ๒. วัตถุประสงค  

          ๑. เพื่อใหเปนอาคารสําหรบัจัดการเรียนการสอนและฝกปฏิบัติสําหรับนักศึกษา 

          ๒. เพื่อรองรบัการใหบริการแกบุคลากรและนักศึกษา 

          ๓. เพื่อใหการจัดหาผูรบัจางในการกอสรางอาคารแพทยแผนไทย เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี

วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอเิลก็ทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ 

          ๔. เพื่อใหการประกวดราคาจางเหมาเปนไปอยางกวางขวางมีความยุติธรรม โปรงใส และสามารถ

ตรวจสอบได 

 

          ๓. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา  

                ๓.๑ ผูประสงคจะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจางกอสราง ดวยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส 

                ๓.๒ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิง้งานของทางราชการและ

ไดแจงเวียนช่ือแลว หรอืไมเปนผูที่ไดรับผลของการสัง่ใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง

ราชการ 

                ๓.๓ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกบัผูประสงคจะเสนอราคารายอื่น 

และ/หรือตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันระหวางผูประสงคจะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง

อิเลก็ทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางกอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอัน

เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ ๑.๘ 



-๒- 

 

                ๓.๔ ผูประสงคจะเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาล

ไทย เวนแตรัฐบาลของผูประสงคจะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสทิธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน 

                ๓.๕ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 

หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

                ๓.๖ บุคคลหรอืนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส(e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอเิลก็ทรอนิกสของ

กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

                ๓.๗ คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบญัชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมมีูลคาไมเกินสาม

หมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  

                      รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
 

          ๕. ระยะเวลาดําเนินการ  

                      ไมเกิน ๕๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
 

          ๖. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน  

                      จํานวนงวดในการสงมอบ ๑๒ งวด 

งวดท่ี ๑ จายเงินอัตรารอยละ ๙.๐๐ ของวงเงินตามสญัญาเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี  

- ปรบัพื้นทีบ่รเิวณกอสราง และรื้อถอนสิ่งกีดขวางการกอสราง  

- ระดับและผังบรเิวณที่กอสรางทั้งหมด  

- สํานักงานช่ัวคราวของผูรบัจาง และผูควบคุมงาน  

- รั้วรอบบริเวณกอสราง  

- งานเสาเข็ม ทั้งหมดแลวเสรจ็  

กําหนดแลวเสร็จ ๙๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๒ จายเงินอัตรารอยละ ๙.๐๐ ของวงเงินตามสญัญาเมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี  

- งานคอนกรีตโครงสรางฐานราก และเสาตอมอ 

- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสร็จ ๑๕๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 

 

 

 



-๓- 
 

งวดท่ี ๓ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี  

- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสร็จ ๑๙๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๔ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานโครงสรางบันได ช้ัน ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสร็จ ๒๔๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๕ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- งานคอนกรีตโครงสรางคาน ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานคอนกรีตโครงสรางพื้น ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานคอนกรีตโครงสรางเสา ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- วาง Sleeve ทอระบบตาง ๆ ในคอนกรีต ช้ัน ๓ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานโครงสรางบันได ช้ัน ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 
 

กําหนดแลวเสร็จ ๒๘๕ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๖ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- งานโครงหลังคา ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานมุงหลงัคา ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานโครงสราง คสล. สวนที่เหลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ 
 

กําหนดแลวเสร็จ ๓๒๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 

 

 

 



-๔- 

 

งวดท่ี ๗ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- กออิฐผนัง ติดต้ังวงกบไม พรอมหลอคอนกรีตเสาเอ็นและทับหลัง คสล. ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานติดต้ังระบบทอสุขาภิบาล ทอรอยสายงานระบบ ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

กําหนดแลวเสร็จ ๓๕๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๘ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- ฉาบปูนผนัง ช้ันที่ ๓ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานรอยสายไฟฟา สายสัญญาณตาง ๆ ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ช้ันที่ ๑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ช้ันที่ ๒ ทั้งหมดแลวเสร็จ    

กําหนดแลวเสร็จ ๓๘๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๙ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสญัญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- งานตกแตงผิว พื้น, ผนัง และฝาเพดาน ทัง้หมดแลวเสรจ็ 

- งานติดต้ังสุขภัณฑ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานระบบสุขาภิบาล ทัง้หมดแลวเสรจ็ 

- ติดต้ังอุปกรณไฟฟา และระบบสญัญาณตางๆ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานติดต้ังประตู – หนาตาง ทั้งหมดแลวเสร็จ   
 

กําหนดแลวเสร็จ ๔๑๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๑๐ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- งานติดต้ังผนังสําเรจ็รปู ทั้งหมดแลวเสร็จ 

- งานทาสี อาคาร ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานติดต้ังพื้นผิวสวนที่เหลอื ทั้งหมดแลวเสร็จ  

- งานราวบันได – ราวระเบียงทางเดิน ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานตกแตงภูมิทัศน ทั้งหมดแลวเสรจ็ 

- งานติดต้ังสวนประกอบของตัวอาคารสวนทีเ่หลือ ทั้งหมดแลวเสร็จ 

กําหนดแลวเสร็จ ๔๔๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 



-๕- 

 

งวดท่ี ๑๑ จายเงินอัตรารอยละ ๘.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรับจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- ปรบัเกลี่ย, รื้อถอนสํานักงานช่ัวคราว และ ทําความสะอาดอาคารทั้งภายนอกอาคาร, ภายในอาคาร 

และ บรเิวณพื้นที่กอสรางทั้งหมดแลวเสรจ็  

- ทําการทดสอบระบบไฟฟา, ระบบสื่อสาร, ระบบดับเพลงิ, ระบบปองกันฟาผา, ระบบประปาและ

สุขาภิบาล และระบบตาง ๆ จนใชการไดเรียบรอยสมบรูณ  

- As-built drawing งานกอสรางทั้งหมด เปน CD จํานวน ๕ ชุด พิมพเขียว จํานวน ๓ ชุด และกระดาษ

ไข จํานวน ๑ ชุด  

กําหนดแลวเสร็จ ๔๗๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 
 

งวดท่ี ๑๒ จายเงินอัตรารอยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผูรบัจางไดทําการกอสรางดังน้ี 

- ผลการทดสอบงานระบบตาง ๆ ตามรูปแบบรายการ  

- จัดทํา Master key ประกอบอาคาร จํานวน ๑ ชุด  

- คูมือการใชงาน งานระบบ และเครื่องมือ  

- เอกสารงานอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวตามรูปแบบรายการ  

กําหนดแลวเสร็จ ๕๐๐ วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  

                      เงินงบประมาณโครงการ ๑๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 

                      ราคากลาง ๑๕,๙๗๖,๐๐๐.๐๐ บาท 

 

          ๘. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  

                      สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกบัรางขอบเขตของงานน้ีไดที ่

                      สถานที่ติดตอ งานพัสดุ กองคลัง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                      โทรศัพท ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๖๒๒ 

                      โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ตอ ๑๕๒๔ 

                      เว็บไซต www.gprocurement.go.th และ www.crru.ac.th 

 

                      สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยช่ือและทีอ่ยูของผูให

ขอเสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นดวย 

 


