ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนชาย ๑ แห่ง
วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
....................................
๑. ความเป็นมา
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจาปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑ งบลงทุน (ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปรับปรุงอาคารหอพักนักเรียนชาย ๑ แห่ง เนื่องจากเป็นอาคารที่
ก่อสร้างมานาน
โดยมีสภาพที่ชารุดทรุดโทรมเป็นอย่างมาก นารั่วซึมผนัง ฝ้าเพดาน ขอบยางมุ้งลวด
เสื่อมสภาพ พืนกระเบืองชารุด ท่อนาอุดตัน ระบบนาและระบบไฟฟ้ามีปัญหาอยู่บ่อยครัง
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงให้มีสภาพที่ใช้งานได้สะดวก เหมาะสมและปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของนักเรียน
นักศึกษาและบุคลากร รวมทังหน่วยงานภูมิภาคที่มาปฏิบัติงานในส่วนกลางอยู่เสมอ
๓. คุณสมบัติ
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๓.๕ ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูก ระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ผู้ ทิงงานและได้แจ้งเวีย นชื่อให้ เป็น ผู้ ทิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
๓.๖ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื อจั ด จ้ า งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ วิทยาลัยนาฏศิลป
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
๓.๙ ไม่ เ ป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ เอกสิ ท ธิ์ ห รื อ ความคุ้ ม กั น ซึ่ ง อาจปฏิ เ สธไม่ ย อมขึ นศาลไทย เว้ น แต่ รั ฐ บาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน

- ๒ ๓.๑๐ ผู้ ยื่น ข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ซึ่งมี
ลักษณะงานประเภทก่อสร้ าง อาคาร คสล. หรือปรับปรุง หรือซ่อมแซมอาคาร คสล. ในวงเงินไม่น้อยกว่า
๑,๒๗๕,๐๐๐.- บาท ( หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน ) ที่แล้วเสร็จในสัญญาเดียว (ราคาสัญญา
ไม่รวมค่า K) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชื่อถือได้ และเป็นผลงาน
ที่มีอายุไม่เกิน ๕ ปี นับจากวันที่ดาเนินการแล้วเสร็จถึงวันทีป่ ระมูลจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า”
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดง
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณี ที่ กิ จ การร่ ว มค้ า ไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นเป็ น นิ ติ บุ ค คลใหม่ นิ ติ บุ ค คลแต่ ล ะนิ ติ บุ ค คล
ที่ เข้ าร่ ว มค้ าทุ กรายจะต้ องมี คุ ณสมบั ติ ครบถ้ วนตามเงื่ อนไขที่ ก าหนดไว้ ในเอกสารประกวดราคา เว้ นแต่
ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่า งผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อม
การยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านันสามารถใช้
ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้
ทังนี “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
๓.๑๑ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื อจั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ วยอิ เล็ กทรอนิ กส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๓.๑๒ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอซึ่ ง ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ นคู่ สั ญญาต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ด ซื อจั ด จ้ า งภาครั ฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
๔. แบบรูปรายการ/รายละเอียด
๔.๑ เปลี่ยนพืนใหม่ทังหมด

๔.๒ ซ่อมแซมผนังภายนอก ในส่วนที่ชารุดและทาสีใหม่
- ๓ ๔.๓ เปลี่ยนฝ้าเพดานชัน ๔ ใหม่ พร้อมทาสี
๔.๔ ซ่อมโครงสร้างหลังคาและวัสดุมุงหลังคาในส่วนที่ชารุดในส่วนที่มีความเสียหายมากให้เปลี่ยนใหม่
๔.๕ เปลี่ยนมุ้งลวดใหม่ทังหมด
๔.๖ ซ่อมแซม ประตู-หน้าต่างที่ชารุด ในส่วนที่มีความเสียหายมากให้เปลี่ยนใหม่
๔.๗ ติดตังงานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ใหม่
๔.๘ ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลทังหมด รวมถึงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบการเดินท่อใหม่ในส่วนที่
ชารุดให้ใช้งานได้ดี
๔.๙ เปลี่ยนถังเก็บนาบนดาดฟ้าใหม่ทังหมด (ถังเก็บนาความจะ ๑,๕๐๐ ลิตร จานวน ๑๐ ถัง)
๔.๑๐ ชันดาดฟ้าให้ขัดและระเบียง คสล. ให้ขัดล้าง ทาความสะอาด ทาระบบกันซึมใหม่ทังหมด และ
ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม ระบบระบายนาฝนให้ใช้งานได้ดี
๔.๑๑ งานทาสี
๔.๑๒ งานระบบไฟฟ้า
๔.๑๓ งานครุภัณฑ์จัดซือ
๔.๑๔ งานอื่น ๆ ที่ปรากฏตามรูปแบบรายการ
๕. สถานที่กอ่ สร้าง
อาคารหอพักชาย วิทยาลัยนาฏศิลป ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๖. ระยะเวลาดาเนินการและส่งมอบ
- ระยะเวลาดาเนินการและเวลาส่งมอบภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือ
วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากวิทยาลัยฯ ให้เริ่มทางาน
- แบ่งงวดงาน/งวดเงิน จานวน ๔ งวด
๗. วงเงินในการจัดจ้าง
- วงเงินงบประมาณ
- วงเงินราคากลาง

จานวน ๕,๑๐๐,๐๐๐.-บาท
จานวน ๕,๓๓๐,๔๔๗.-บาท

๘. สถานที่ติดต่อเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยดั งนี
ทางไปรษณีย์ ส่งถึง ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลป ๑๑๙ หมู่ ๓ ถนนศาลายา-นครชัยศรี
ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
๑. โทรศัพท์
๐-๒๔๘๒--๑๓๑๓
๒. โทรสาร
๐-๒๔๘๒-๑๓๑๓
๓. ทางเว็บไซต์
cda.bpi.ac.th

๔. e-mail

Sieaw 2530@gmail.com
- ๔ -

หมายเหตุ ทังนี ผู้ที่เสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ
e-mail ที่สามารถติดต่อได้
คณะกรรมการจึงพร้อมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.
(
ธวัช เติมญวน

ประธานกรรมการ
)

(ลงชื่อ)

กรรมการ
(

นายชัยรัตน์ วีระชัย

)

(ลงชื่อ)

กรรมการและเลขาฯ
( น.ส.นิตยา เพ็ชรดี

)

