รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
กอสรางอาคารศูนยวิทยบริการพรอมครุภัณฑ พื้นที่ไมต่ํากวา 1,088 ตารางเมตร
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง จํานวน 1 หลัง
ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอาชี วศึก ษา โดยวิท ยาลัย สารพัดชางลําปาง อําเภอเมืองลําปาง
จังหวัดลําปาง มีความประสงคจะทําการจางกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการพรอมครุภัณฑ พื้นที่ไมต่ํากวา 1,088
ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ราคากลาง 9,160,000.00 บาท (-เกาลานหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถวน-) ซึ่งคณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ไดดําเนินการ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก ส พ.ศ.2549 เรียบรอยแลว จึงขอ
เผยแพรรายละเอียดสาระสําคัญ ของรางขอบเขตของงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา ของงานดังกลาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเปนมา
วิท ยาลัย สารพัด ชางลําปาง ไดรับ จัดสรรงบประมาณสิ่ ง กอ สรา ง ประจํา ปง บประมาณ 2557
จากสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา โดยกําหนดสถานที่กอสรางอยูในบริเวณที่ดินวิทยาลัยสารพัดชา งลําปาง
อําเภอเมื องลํา ปาง จัง หวัดลํ าปาง เพื่อก อสร างอาคารศูนย วิท ยบริก ารพร อมครุภัณฑ พื้น ที่ไม ต่ํากว า 1,088
ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ดังนั้น วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง จะดําเนินงานกอสราง อาคารศูนยวิทยบริการพรอม
ครุ ภัณ ฑ พื้ นที่ ไ มต่ํ า กว า 1,088 ตารางเมตร ดั ง กลา ว ใหไ ด ม าตรฐานตามรู ป แบบและรายละเอีย ดประกอบ
แบบกอสราง ของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
2. วัตถุประสงค
วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง มีความประสงคจ ะประกวดราคาจางกอสรางอาคารศูนยวิทยบริการ
พรอมครุภัณฑ พื้นที่ไมต่ํากวา 1,088 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง โดยรวมคาวัสดุ คาแรง และคาดําเนินการอื่นๆ
โดยวิธีการประกวดราคา ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส แบบปดบังราคา (Sealed bid Auction) เพื่อดําเนินการ
กอสรางอาคารศูนยวิทยบริการพรอมครุภัณฑ พื้นที่ไมต่ํากวา 1,088 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง ณ บริเวณพื้นที่
กอสรางวิทยาลัยสารพัดชางลําปาง อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
กอสรางอาคารศูนยวิทยบริก ารพรอมครุภัณฑ พื้นที่ไมต่ํากวา 1,088 ตารางเมตร จํานวน 1 หลัง
ตามแบบกอสรางเลขที่ วท.ยส.01/55-1088 (ปรับปรุง 56) จํานวน 24 แผน
3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 ผูเ สนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับ จางงานที่ป ระกวดราคาจางกอสราง ดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น และ/หรือตองไมเปนผูมี
ผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจาง
กอสรางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการ อันเปนการขั ดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ตามขอ 1.8

3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูเสนอราคาตองผานการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
3.6 ผูเ สนอราคาตองเปนคูสัญ ญาโดยตรงกับ ทางราชการ หนวยงานของรัฐ ,รัฐวิส าหกิจ ,หรือ
ภาคเอกชนที่วิทยาลัยสารพัดชางลําปางยอมรับ โดยตองเสนอผลงานประเภทงานกอสรางอาคารไมนอยกวา 2 ชั้น
หรืองานอื่นในลักษณะเดียวกัน โดยวงเงินสัญญาเดียวกันไมนอยกวา 4,550,000 บาท (สี่ลานหาแสนห าหมื่น บาทถวน) ผลงานดังกลาวจะตองแลวเสร็จเรียบรอยภายในเวลา 5 ป นับถึงวันที่เปดซองประกวดราคา และจะตอง
แนบหลักฐานหนังสือรับรองผลงานมาพรอมกับการยื่นซองขอเสนอ ดานเทคนิค มิฉะนั้น วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
จะไมพิจารณา
3.7 คุณสมบัติอื่นๆ เปนไปตามที่กําหนดในเงื่อนไขเฉพาะงาน(ถามี)
4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
5. ระยะเวลาดําเนินการ
ไมเกิน 300 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน
จํานวนงวดในการสงมอบ 5 งวด
งวดที่ 1 เปนเงินจํานวนรอยละ 15 ของราคาจาง เมื่อผูร บั จางไดปฏิบัติงาน ดําเนินการเคลียร
พื้นที่ ปรับ พื้นที่ ทดสอบการรับน้ําหนัก ของดิน ปกฝง ขุดหลุม ทําฐานราก เสาตอมอ คานรับ พื้นชั้ นที่ 1 วางพื้น
คอนกรีตสําเร็จรูปชั้นที่ 1 เทคอนกรีตทับหนาพื้นที่ชั้นที่ 1 และเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหลอในที่ ใหแลวเสร็จ
ภายใน 60 วัน
งวดที่ 2 เปนเงินจํานวนรอยละ 15 ของราคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดําเนินการเทเสา
ค.ส.ล. คานรับพื้นชั้นที่ 2 วางแผนพื้นคอนกรีตสําเร็จรูปชั้นที่ 2 เทคอนกรีตทับหนาพื้นที่ชั้นที่ 2 และเทพื้นคอนกรีต
เสริมเหล็กหลอในที่ บันได ค.ส.ล.จากพื้นชั้นที่ 1 ถึงพื้นที่ชั้นที่ 2 กออิฐผนังชั้นที่ 1 ใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน
งวดที่ 3 เปนเงินจํานวนรอยละ 25 ของราคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ดําเนินการเทเสา
ค.ส.ล.ทั้งหมด คานรับโครงหลังคา เทพื้นดาดฟา ค.ส.ล. งานโครงสราง ค.ส.ล. ทั้งหมดแลวเสร็จ ติดตั้งโครงหลังคา
เหล็ก และมุงหลังคา ดําเนินการกออิฐผนังและฉาบปูนผนัง ภายใน-ภายนอก ที่เ หลือทั้งหมด ติดตั้งระบบประปา
ระบบระบายน้ําภายใน ติดตั้งวงกบประตูหนาตาง (ที่ทําดวยไม) ติดตั้งฝาเพดานภายในและภายนอก ปูกระเบื้อง
หองน้ํา ใหแลวเสร็จภายใน 70 วัน
งวดที่ 4 เปนเงินจํานวนรอยละ 25 ของราคาจางเมื่อผูรับ จางไดป ฏิบัติง าน ดําเนินการติดตั้ง
สุขภัณฑ ทาสีรองพื้นภายนอก ภายใน แลวเสร็จ ติดตั้งระบบไฟฟา โทรศัพท ติดตั้งระบบสายลอฟา ติดตั้งระบบ
สุขาภิบาล ถังบําบัดน้ําเสีย ทําพื้นทั้งหมด ติดตั้งบานประตูหนาตางพรอมกระจกและอุปกรณประตูหนาตางทั้งหมด
และปฏิบัติงานทั้งหมด ใหแลวเสร็จตามสัญญา ใหแลวเสร็จภายใน 65 วัน
งวดที่ 5 (งวดสุดทาย) เปนเงินจํานวนรอยละ 20 ของราคาจาง เมื่อผูรับจางไดปฏิบัติงาน ติดตั้ง
ครุภัณฑทั้งหมด ระบบไฟฟาเสร็จเรียบรอยพรอมทดลองใชงานตามแบบรูปรายการ และปฏิบัติงานทั้งหมดเสร็จ
เรียบรอย ตามแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ ใหแลวเสร็จภายใน 65 วัน

7. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณโครงการ 9,100,000.00 บาท
ราคากลางงานกอสราง 9,160,000.00 บาท
8. สถานที่ติดตอ
เพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น สามารถ
สงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดที่
สถานที่ติดตอ วิทยาลัยสารพัดชางลําปาง
อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง 52000
โทรศัพท
0-5482-1567 ตอ 183
โทรสาร
0-5482-1568
เว็บไซต
www.Lampangpoly.ac.th
สาธารณชนที่ตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูให
ขอเสนอแนะวิจารณหรือมีความเห็นดวย
คณะกรรมการกําหนดขอบเขตงาน (TOR) และรางเอกสารประกวดราคา
1. นายวิเชียร
งามจันทราทิพย
2. นายสุชาติ
ตั้งจิตรวัฒนากุล
3. นายประวิทย
ชูวงษ
4. นายภาโนตม
สุวงษ
5. นายอรรถพร
ศิริโพธิ์

