
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
 

โครงการปรับปรุงพื้นที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบญัชี มธ. ท่าพระจนัทร์ จ านวน 1 รายการ 
 
1. ความเป็นมา 

เนื่องจากในปัจจุบัน คณะฯ ยังขาดพื้นที่ที่ให้นักศึกษาใช้งาน และในส่วนของส านักงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของ
คณะฯ ยังไม่มีพื้นที่ ประกอบกับบริเวณ ชั้น 1 ท่าพระจันทร์ เป็นพื้นที่โล่ง ซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาใช้พื้นทีไ่ด้ อาจมีประเด็น
ปัญหาในเร่ืองความปลอดภัยกับนักศึกษา และชั้น 3 ตึก 60 ปี เป็นพื้นที่ที่ยังมีการใช้งานไม่คุ้มค่า ดังนั้นเพื่อให้การใช้พื้นที่มีความ
เหมาะสมคุ้มค่า และสนับสนุนการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว จึงต้องปรับปรุงพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังที่กล่าวมา 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อจัดท าพื้นที่ส าหรับให้นักศึกษาได้ใช้ในการประชุม อ่านหนังสือ และท ากิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน 
   ที่เป็นสัดส่วน เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพื้นที่ส าหรับไห้นักศึกษาใช้ในการท า 
   กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียน  
2. เพื่อจัดท าส านักงานถาวรของผู้บริหาร ส านักงานเลขาฯ และโครงการต่าง ๆ ของคณะฯ  

  
3. ข้อก าหนดทั่วไป 
 3.1  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
        3.1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลผู้มีอาชีพรับจา้งทีป่ระกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์         

       3.1.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูท้ี่ถูกระบุชื่อในบัญชชีื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็น 
ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบิุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ           
        3.1.3 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผูไ้ด้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเชน่วา่นัน้ 
        3.1.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มผีลประโยชน์ร่วมกันกบัผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคาให้แก่  
คณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ไม่เป็นผู้กระท าอันเปน็การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเปน็ธรรมในการประมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
        3.1.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิตบิุคคลและมีหนงัสือรับรองผลงานโครงการปรับปรุงพื้นที่ที่มีลักษณะเป็น
งานตกแต่งภายในส านักงาน ห้องประชุม หรือห้องกิจกรรม ให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน โดยผู้เสนอราคาจะต้องน าหลักฐาน 
ที่สามารถให้คณะกรรมการตรวจสอบผลงานได้ มาแสดงในวันยืน่ซอง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 25,0000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) 
ซึ่งได้รวมภาษีมลูค่าเพิ่มแล้วต่อสัญญา ไม่ต่ ากวา่ 2 โครงการ ในระยะเวลาไม่เกิน 7 ป ีนับถึงวนัที่ยื่นซองประกวดราคา เป็นผลงาน 
ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการสว่นท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่น่าเชื่อถือ คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาผลงานที่ระบุขา้งต้นนี้
ว่าเป็นผลงานทีด่ีหรือมีคุณภาพหรือไม่ และนับสญัญาเดียวกันต่อ 1 สัญญา พร้อมแนบเอกสารที่แสดงผลงานดังกลา่ว และเปน็ส่วน 
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หนึ่งของสัญญา เปน็ผลงานที่เปน็คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ   หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการสว่น
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในก ากับของรัฐ องค์การมหาชน  หรือหน่วยงานเอกชนที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์เชื่อถือ พรอ้มแนบส าเนาหนังสือรับรองผลงาน ส าเนาหนงัสือสัญญา ส าเนางวดงานบุคคลหรือนิติบุคคล 
ที่จะเป็นคูส่ัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเปน็ผูไ้ม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรบัรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน 
ในสาระส าคัญ 
        3.1.6 กรณีผู้เสนอราคาเปน็กิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางการปฏบิัติในการพิจารณาคุณสมบัติ 
ของผู้เสนอราคาที่เปน็กิจการร่วมค้า ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี ้
   3.1.6.1  กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิตบิุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติดา้นผลงานสามารถ 
น าผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเปน็ผลงานของกิจการร่วมค้าได ้

   3.1.6.2  กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแตล่ะนติิบุคคลที่เข้ารว่มค้า 
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถว้นตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวมาพร้อมซองเอกสารประกวดราคาจา้งด้วยวิธีการทางอเิล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้า
หลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได ้
        3.1.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเปน็คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนนิการจัดซือ้จัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ 
ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
        3.1.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซึ่งมีมลูค่าไม่เกิน 30,000 บาท 
(สามหมื่นบาทถ้วน) คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงนิสดได ้

  
4. ระบบการจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้าง 
 งานก่อสร้างโครงการนี้ ได้ก าหนดมาตรการป้องกนัและควบคมุอุบัติเหตุในการก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2543 แจ้งโดยหนงัสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว84 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2543 โดยได้ค านวณราคา
งานในการก่อสร้างครอบคลุมคา่ใช้จ่ายเก่ียวกับการป้องกันอุบตัิเหตุและโรค เนื่องจากการท างานที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้าง 
และก าหนดให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องด าเนินการดังนี้ 
 4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ต้องค านวณปริมาณงานคา่ก่อสร้างให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการป้องกันอุบัติเหตุ  
และโรคเนื่องจากการท างานที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานก่อสร้างตามมาตรฐานความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับงานก่อสร้าง 
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเตรียมบุคลากรที่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นให้เพียงพอ
เหมาะสม เพื่อด าเนินการตามสญัญจ้าง 
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5. บุคลากรหลักด้านการควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง 
 ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกร – สถาปนิก ที่ปฏิบตัิงานประจ าส าหรับโครงการก่อสร้างที่มีคุณสมบัติในการประกอบวชิาชีพ
ในแต่ละสาขา ดังนี ้

1. วิศวกรโยธา   อย่างน้อย 1   คน 

2. วิศวกรไฟฟ้า   อย่างน้อย 1   คน 

3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) อย่างน้อย 1   คน 

4. สถาปนิก   อย่างน้อย 1   คน 
ทั้งนี้ ให้แนบหลักฐานใบประกอบวิชาชีพของบุคลากรตามข้างตน้ ในระดับภาคีทั้งวิศวกรและสถาปนิก ในการก่อสร้างตามกฎหมาย
ก าหนด โดยจะต้องยื่นต่อคณะกรรมการก่อนเข้าท าสัญญาเพื่อให้คณะกรรมการจัดจ้างตรวจสอบ คณะกรรมการจัดจ้างขอสงวนสิทธิ
ไม่พิจารณาหากไม่น าหลักฐานมาแสดง 
 

6. แบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะและข้อก าหนดของการปฏิบัติงาน 
 ตามข้อก าหนดรายละเอียดโครงการปรับปรุงพืน้ที่คณะพาณชิยศาสตร์และการบัญชี มธ. ทา่พระจันทร์  
จ านวน 1 รายการ 
 

7. ระยะเวลาด าเนนิการ 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสบิวนั) นบัถัดจากวันสง่มอบพื้นที่ และก าหนดยืนราคาภายใน 120 วัน  
   (หนึ่งร้อยยี่สิบวนั) 
 

8. ระยะเวลาการส่งมอบงาน  แบ่งออกเป็น 6 งวดงาน ตามเอกสารงวดงานและการจา่ยเงินที่แนบ 
 

9. การรับประกันผลงานการก่อสร้าง/ปรับปรุง  เปน็ระยะเวลา 2 ปี นับถัดจากวันที่กรรมการตรวจการจ้างตรวจและรับงาน 
   งวดสุดทา้ย หากมีข้อความใดในแบบรูปรายการหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ก าหนดระยะเวลารับประกันไม่เกิน 2 ปี ให้มีการรับประกัน 
  เป็น 2 ปี และหากมีข้อความใดในแบบรูปรายการหรือข้อก าหนดต่าง ๆ ก าหนดระยะเวลารบัประกันเกิน 2 ปี ให้มีการรับประกัน 
  ตามข้อก าหนดดังกล่าวเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ 
 

10. ค่าปรับวันละ ร้อยละ  0.1 ของมูลค่าของสัญญา 
 

11. วงเงินการจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณ  53,208,000.00 บาท (ห้าสิบสามล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน) 
 ราคากลาง  50,241,782.19 บาท (ห้าสิบล้านสองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทสิบเก้าสตางค์) 
 

12. เอกสารส่งมอบงาน 
 ผู้ชนะการเสนอราคาจะต้องสง่มอบ แบบรูปรายการฉบับสมบูรณ์ (As Built Drawing) ให้แก่ผู้ว่าจ้าง 
  แบบส าเนา  A3    จ านวน 2   ชุด 
  คัดลอก Auto Cad file ลง CD  จ านวน 2   ชุด 
  คู่มือการใช้งานตา่ง ๆ    จ านวน 2   ชุด 
  รายงานวัสดุที่ใช้ในโครงการ   จ านวน 2   ชุด 
  เอกสารใบรับประกันผลิตภัณฑ์   จ านวน  1   ชุด   
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13. หลักเกณฑ์การพิจารณา 
 13.1 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทรงไว้ซึ่งสทิธิที่จะไม่รบัราคาต่ าสดุ หรือราคาหนึ่ง 
ราคาใด หรือราคาที่เสนอมาทั้งหมดก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของคณะพาณชิยศาตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นส าคัญ และถือว่าการตัดสินของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะพิจารณายกเลิกการประกวด
ราคา และลงโทษผู้เสนอราคา หากกระท าการโดยไม่สุจริต  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามสญัญาได้ คณะกรรมการจัดจ้าง หรือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์จะให้ผู้เสนอราคา
นั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินการตามประกาศประกวดราคาจ้างให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ หาก
ค าชี้แจงไม่เป็นที่รบัฟังได้ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จะเปน็ผู้ทรงสิทธทิี่จะไม่รับราคาของผู้เสนอ
ราคารายนัน้ และให้ถือว่าการตัดสินของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา และคณะพาณชิยศาสตร์และการบญัชี 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นที่สิ้นสดุ 
 13.2 หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผูป้ระกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่ไม่เกินร้อยละ 
10 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกลา่ว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเปน็ผูป้ระกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยืน่ข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ 10  
ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน 3 ราย 
 อนึ่ง การพิจารณาผลตามเงื่อนไขเอกสารฯ ให้พิจารณาจากเอกสารส าเนาใบขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบวิสาหกิจขนาดกลาง 
และขยาดย่อม (SMEs) เท่านั้น 
 13.3 หากผู้ยื่นข้อเสนอมิใช่ ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลทีจ่ัดตั้งขึ้นตาม
กฎหมายไทย เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา ที่มไิด้ถือสัญชาตไิทย หรือนิติบุคคลทีจ่ัดตั้งขึน้ 
ตามกฎหมายของต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 3 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์จะจัดซื้อจัดจ้างจาก 
ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
 
14. เป็นสัญญาจา้งก่อสร้าง/ปรบัปรุง แบบปรบัราคา (คา่ k) ได ้ 
 
15. รายละเอียดคุณลักษณะ 
      เป็นไปตามรายการประกอบแบบงานสถาปัตยกรรมภายใน รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร รายการ
ประกอบแบบงานวิศวกรรมปรับอากาศและระบายอากาศ รายการประกอบแบบงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล รายการประกอบ
แบบงานวิศวกรรมระบบป้องกนัอัคคีภัย และรายการอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 


