(สำเนำ)
ขอบเขตของงำน

(Terms Of Reference : TOR)
จ้ำงก่อสร้ำงทำงเท้ำหลังคำคลุมหน้ำศูนย์กีฬำ วิทยำเขตหำดใหญ่
ตำบลคอหงส์ อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 1 งำน
มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
-------------------------------------------------

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเท้าหลังคาคลุม
หน้ าศู น ย์ กี ฬา วิ ท ยาเขตหาดใหญ่ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จั งหวั ดสงขลา 1 งาน ราคากลางจ านวน
7,047,668.00 บาท (เจ็ดล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) กาหนดดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ
ภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน รายละเอียดของโครงการเป็น ดังนี้
1. เหตุผลในการจ้าง
เนื่องจาก มหาวิท ยาลัยมีนโยบายที่จะท าการก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุม เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญ จรภายใน
มหาวิทยาลัย และเพิ่มความสะดวกปลอดภัยให้แก่นักศึกษา อีกทั้งทางเท้าหลังคาคลุมที่มีอยู่เดิมมีสภาพชารุดทรุดโทรม
มาก เนื่องจากได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานแล้ว อาจทาให้เกิดอันตรายกับนักศึกษา บุคลากร และประชาชนผู้ที่สัญจรใน
บริเวณดังกล่าวได้ จึงจาเป็นต้องทาการก่อสร้างทางเท้าหลังคาคลุมรายละเอียดตามรูปแบบรายการก่อสร้าง

2. พื้ น ที่ก่อสร้ำ งว่ำ จ้ ำงงำนก่อสร้ำ งเท้ ำหลังหลังคำคลุม หน้ำศูนย์กีฬำ วิทยำเขตหำดใหญ่ ตำบลคอหงส์
อำเภอหำดใหญ่ จังหวัดสงขลำ 1 งำน มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์ อ.หำดใหญ่ จ.สงขลำ
2.1 ก่อสร้างทางเดินหลังคาคลุมรายละเอียดตามรูปแบบรายการก่ อสร้างใหม่ ในแนวพื้น ที่ทางเดินหลังคาคลุ ม
ของเดิมตลอดแนว
2.2 งานก่อสร้างเป็นทางเดิน ค.ส.ล. ทาผิวคอนกรีตพิมพ์ลายตลอดแนว , เสารับหลังคาและโครงหลังคาเป็นโครง
เหล็กทั้งหมด, วัสดุมุงหลังคาเป็นหลังคาเหล็กรีดลอนพร้อมงานระบบไฟฟ้า

3. ลั ก ษณะและส่ ว นประกอบว่ า จ้ า งงานก่ อ สร้ า งเท้ า หลั งหลั งคาคลุ ม หน้ าศู นย์กี ฬา วิทยาเขตหาดใหญ่
ตาบลคอหงส์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
3.1 งานรื้อถอนเสาเหล็ก โครงหลังคาเหล็กและกระเบื้องมุงหลังคาของทางเท้าหลังคาคลุมของเดิม
3.2 งานก่อสร้างใหม่ประกอบด้วยงานถมดิน, งานปรับระดับดินพร้อมบดอัด, งานขุดดิน, งานทรายหยาบ
ถมและรองพื้น,งานคอนกรีตหยาบ, งานพื้น ค.ส.ล., งานทาผิวพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย, งานเหล็กเสา ,
เหล็กโครงหลังคา, งานหลังคาเหล็กรีดลอน, งานฝาบ่อพักเหล็ก,งานสี รายละเอียดตามรูปแบบ
รายการก่อสร้าง
3.3 งานอื่นๆ ที่จาเป็นขั้นพื้นฐานพร้อมสาหรับใช้งาน
4. งวดงำนและงวดเงิน
ราคากลางค่ าก่ อสร้ าง 7,047,668.00 บาท (เจ็ด ล้ านสี่ ห มื่ น เจ็ ด พั น หกร้อ ยหกสิ บ แปดบาทถ้ ว น)
กาหนดดาเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสั ญญา 7 วัน แบ่งงวดงาน เป็น
9 งวด (สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแต่วงเงินและเวลารวมต้องคงเดิม)
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5. ผู้มีสิทธิเสนอรำคำ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
5.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
5.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
5.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
5.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
5.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบั ญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็น ผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
5.6 มีคุณสมบั ติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
5.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
5.8 ไม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น กั บ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคารายอื่ น ที่ เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
5.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้ นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5.10 ผู้เสนอราคาต้องเป็ นนิ ติบุ คคลเดียว และมีผ ลงานก่อสร้างเป็น ประเภทงานอาคารหรืองาน
ทางเดินมีหลังคาคลุม ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 2,000,000.00 บาท (สองล้านบาท) รวมงานทุกระบบอยู่ใน
สัญญาเดียวกัน และเป็นผลงานที่ดาเนินการแล้วเสร็จ และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ
ส่วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ โดยต้องเป็นผลงานภายใน 5 ปี นับตั้งแต่วันแล้ว
เสร็จจนถึงวันยื่นซองเสนอราคาตามประกาศนี้
5.11 ผู้ เสนอราคา ต้ อ งมี วิศ วกรโยธา ซึ่ งได้ รับ อนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พ วิศ วกรรมควบคุ ม ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม รับผิดชอบในงานด้านวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีหรือสูงกว่า เพื่อทาหน้าที่เป็น
ผู้ควบคุมงาน
5.12 ผู้ เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
5.13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
5.14 ผู้ เสนอราคาต้ องไม่อ ยู่ ในฐานะเป็ น ผู้ ไม่แ สดงบั ญ ชี รายรับ รายจ่าย หรือแสดงบั ญ ชี รายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
5.15 ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
6. หลักประกันซอง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันจานวน 5% ของวงเงินค่าก่อสร้าง
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7. ข้อความสาคัญให้ระบุในสัญญาจ้างก่อสร้าง
1. สามารถปรับเปลี่ยนงวดงานและงวดเงินได้ตามความเหมาะสมก่อนลงนามในสัญญาจ้าง แต่
จานวนเงินและเวลาก่อสร้างรวมต้องคงเดิม ทั้งนี้ เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง
2. สามารถส่งมอบงานข้ามงวดได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย
คณะกรรมการกาหนดร่างขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR)
ลงชื่อ………………วศิน สุวรรณรัตน์………………… ประธานกรรมการ
(รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่)
ลงชื่อ……………นิติธร ชานาญเมือง.………..กรรมการ
(ผู้อานวยการกองอาคารสถานที่)

ลงชื่อ ……………ประจักษ์ ปานเจิม………..กรรมการ
(นายประจักษ์ ปานเจิม)

ลงชื่อ……………รัชนีกร ชุมพิบูลย์.…………..กรรมการ
(นางรัชนีกร ชุมพิบูลย์)

ลงชื่อ……………จิรฐา แก้วพิบูลย์……..…..เลขานุการ
(นางสาวจิรฐา แก้วพิบูลย์)

สาเนาถูกต้อง
(นางสาวจิรฐา แก้วพิบูลย์)
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ

