
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมส านักวิชาบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
-------------------------------------------- 

   
          ๑. ความเป็นมา  
               ส านกัวิชาบัญชีเป็นส านกัทีจ่ัดตั้งขึน้ใหม่เมือ่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔  โดยแยกมาจากคณะวิทยาการ
จัดการ   ตามค าสั่งของสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เพื่อให้เป็นไปตามความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษาสาขาการ
บัญชี  ปัจจุบันมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  จ านวน ๑ หลักสูตร  ได้แก่  สาขาการบริหารธุรกิจ (การ
บัญชี)  โดยแยกเป็นหลักสูตร  ๔  ปี  และ  หลักสูตร ๔ ปี (เทียบโอน) มีนักศึกษาประมาณ ๑,๐๐๐  กว่าคน  แต่ยังไม่มี
อาคารส าหรับจัดการเรียนการสอนและส านักงานเป็นของตัวเอง  ต้องอาศัยอาคารของคณะ วิทยาการจัดการและอาคาร
เรียนรวม  ซึ่งคณะวิทยาการจัดการมีจ านวนนักศึกษามากอยู่แล้ว  ท าให้มีห้องเรียนไม่เพียงพอส าหรับจัดการเรียนการ
สอน  และส านักวิชาบัญชีก าลังพัฒนาหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้ก้าวทันต่อความต้องการของสังคม  ได้แก่  หลักสูตรบัญชี
บัณฑิต (บช.บ.) และในระดับมหาบัณฑิต (บช.ม.) นอกจากนั้น  ส านักวิชาบัญชีก าลังพัฒนาหลักสูตรอบรมความรู้ต่อเนื่อง
ให้แก่ผู้ท าบัญชีและผู้อยู่ในวิชาชีพบัญชี และจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในเร็วๆนี้  ซึ่งจะท าให้มีจ านวนนักศึกษาเพ่ิมมากข้ึน                               
                 ดงันัน้  มหาวทิยาลัยฯ จึงมีความจ าเป็นตอ้งจัดสร้างอาคารให้กับส านกัวิชาบัญชี  เพ่ือใช้เป็นห้องเรียนและ 
ห้องปฏิบัติการเพื่อรองรับกับจ านวนนักศึกษาท่ีเพ่ิมมากข้ึน  
  
          ๒. วัตถุประสงค์  
                      เพ่ือให้ส านักวิชาบัญชีมีอาคารส าหรับจัดการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติแก่นักศึกษาที่มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
  
          ๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
                ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
                ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
                ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม ตามข้อ ๑.๘ 
 



-๒- 
 

                ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                ๓.๕ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้าง ประเภทเดียวกันกับงานที่ ประกวด
ราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท มีผลงานไม่เกิน ๕ ปี นับจากวัน    
ท าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันยื่นข้อเสนอประมูลจ้างครั้งนี้และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงรายเชื่อถือ 
                 ๓.๖ ผู้มีสิทธิเข้าร่วมประมูลด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นผู้ที่มีชื่อในทะเบียนผู้ขอซื้อเอกสารการ 
จัดจ้างด้วยวิธการทางอิเล็กทรอนิกส์ และผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประมูลด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยฯ เท่านั้น 
          ๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                   (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
                   (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
                   (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  
          ๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ  
                     - เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ( REINFORCED CONCRETE  BUILDINS )  สูง ๒ ชั้น และห้องเรียน
แบบ SLOPE จ านวน ๑ ห้อง 
                    - พ้ืนที่ใช้สอย      :  ๑,๐๒๘.๑๒  ตารางเมตร 
   
          ๕. ระยะเวลาด าเนินการ  
                      ไม่เกิน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
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          ๖. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน  
               จ านวนงวดในการสง่มอบ ๖ งวด 
               งวดที่ ๑  จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๑๐  ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างดังนี้ 

๑. ปรับพื้นที่ วางผัง อาคารตามแบบแปลน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๒. ขุดดินฐานราก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๓. ทดสอบการรับน้ าหนักบรรทุกของดิน โดยวิธี Plate Bearing Test 
๔. เทคอนกรีตฐานราก และเสาตอม่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๕. เทคอนกรีตคานคอดิน ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๖. ทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตและเหล็ก แล้วเสร็จ  

ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
 

             งวดที่ ๒ จ่ายเงินอัตราร้อยละ  ๑๕  ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างดังนี้ 
๑. เทคอนกรีตเสาอาคาร ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๒. เทคอนกรีตพ้ืนชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๓. เทคอนกรีตคานชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๔. เทคอนกรีตเสาชั้นที่ ๒ รับโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๕. เทคอนกรีตพ้ืนชั้นที่ ๒ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๖. เทคอนกรีตบันได ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๗. ทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตและเหล็ก แล้วเสร็จ  

ให้แล้วเสร็จภายใน ๗๕ วัน 
 

                      งวดที่ ๓ จ่ายเงินอัตราร้อยละ  ๑๕  ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างดังนี้ 
๑. เทคอนกรีตคานรับโครงสร้างหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๒. ประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๓. ก่อผนังอาคาร ชั้นที่ ๑ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๔. ทดสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้าง คอนกรีตและเหล็ก แล้วเสร็จ  

ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน 
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                      งวดที่ ๔ จ่ายเงินอัตราร้อยละ  ๑๕  ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างดังนี้ 
๑. มุงกระเบื้องหลังคา พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๒. ก่อผนังอาคาร ชั้นที่ ๒ และผนังส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๓. ติดตั้งวงกบประต-ูหน้าต่าง ส่วนที่เป็นไม้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๔. ติดตั้งระบบท่อประปาและสุขาภิบาล ( ยกเว้น บ่อเกรอะ บ่อซึม) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๕. ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๖. ฉาบปูนผนังอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
  ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๕ วัน  
 

                      งวดที่ ๕ จ่ายเงินอัตราร้อยละ  ๒๐  ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้างดังนี้ 
๑. งานผิวพ้ืน ทั้งหมดแล้วเสร็จ ยกเว้นพื้นปูกระเบื้องยาง 
๒. ผนัง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๓. ติดตั้งฝ้าเพดานทั้งภายในและภายนอก ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๔. ติดตั้งประตู ? หน้าต่าง อลูมิเนียม และบานไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๕. ติดตั้งบ่อเกรอะ บ่อซึม พร้อมเชื่อมต่อระบบท่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๖. ติดตั้งสุขภัณฑ์ ห้องน้ าพร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๗. ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ประกอบครบชุด ทั้งหมดแล้วเสร็จ  

ให้แล้วเสร็จภายใน ๒๐๕ วัน 
 

                      งวดที่ ๖ (งวดสุดท้าย) จ่ายเงินอัตราร้อยละ ๒๕ ของวงเงินตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการก่อสร้าง
ดังนี้ 

๑.   ทาสีอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๒. ปูกระเบื้องยาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๓. ติดตั้งครุภัณฑ์ประกอบอาคาร เช่น เก้าอ้ี ถังดับเพลิง เป็นต้น ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๔. งานทดสอบระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล  ทั้งหมดจนใช้งานอาคารได้ปกติครบถ้วนตามแบบ

แปลนและสัญญาจ้าง 
๕. ปรับเกลี่ย ท าความสะอาด บริเวณพ้ืนที่ก่อสร้างทั้งหมดแล้วเสร็จ 
๖. จัดท า As-Built Drawings ประกอบแบบแปลน 

 

http://www.nsf.gov/about/contracting/rfqs/support_ant/docs/facility_manuals/palmer_mcm_and_southpole/engineeringasbuiltdwgs-209.pdf
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๗. งานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้างและแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบ
แปลนแห่งสัญญาจ้างนี้ ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

แล้วเสร็จตามแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบแปลน ภายในก าหนดเวลา ๒๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งท าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

 

          ๗. วงเงินในการจัดหา  
                      เงินงบประมาณโครงการ ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
                      ราคากลางงานก่อสร้าง ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท 
  

          ๘. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น  
                      สามารถส่งข้อคิดเหน็หรอืข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้ไดที้่ 
                      สถานทีต่ดิต่อ อธิการบดมีหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย (งานพัสดุ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ 
                      โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๐ ต่อ ๑๖๒๒ 
                      โทรสาร ๐-๕๓๗๗-๖๐๐๑ 
                      เว็บไซต์ www.cru.in.th หรือ E - Mail patsadu_of@cru.in.th 
                      สาธารณชนทีต่อ้งการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเหน็ ต้องเปดิเผยชือ่และทีอ่ยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 
  


