
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) และเอกสารประกวดราคา 
โครงการที่จอดรถจักรยานยนต์นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 

1. ช่ือ   โครงการที่จอดรถจักรยานยนต์นักศึกษา 

2. สถานที ่   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต.บอ่ยาง อ.เมือง จ.สงขลา 

3. เหตุผลและความจ าเป็น 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแต่ละ
คณะที่มีการรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  ท าให้ปัจจุบันจ านวนนักศึกษาได้เพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็นจ านวนมาก จากการ
ขยายตัวดังกล่าวท าให้มหาวิทยาลัยฯ ประสบปัญหาเรื่องสถานที่จอดรถจักรยานยนต์ ส าหรับบุคลากร 
นักศึกษา ตลอดจนผู้ที่มาติดต่อราชการไม่เพียงพอ และปัจจุบันบางบริเวณได้น ารถจักรยานยนต์มาจอดบน
ถนนหรือพ้ืนทีห่้ามจอด และกีดขวางการจราจร จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าใหเ้กิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือใช้ส าหรับเป็นที่จอดรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายในที่มาติดต่อภายใน
มหาวิทยาลัยฯ 

5. ขอบเขตงาน 

 เพ่ือให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมบูรณ์ตามแบบรูปมาตรฐานและรายการให้
ด าเนินการตามวิธีการที่ก าหนด ตามขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ 

1. รื้อถอน ปรับพื้นที่ งานโครงสร้าง คสล. 
2. งานโครงสร้างเหล็ก 
3. งานมุงหลังคา ทาสีงานทั้งหมด 

6. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 6.1   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาโดยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ.  2549 
 6.2   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราการ และได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 6.3 ผู้ประสงค์เสนอราคา  ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมตามระเบียบข้อ 1.8 
 6.4   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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 6.5   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล  และมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า    1,000,000.-    บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และเป็น
ผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืน ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยฯ  เชื่อถือผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวกันเท่านั้น  

 6.6   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

6.7   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

6.8   คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

7.  ผู้ประสงค์เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก  ให้เสนอราคาตามประกาศฯ  ของมหาวิทยาลัยฯ  จะต้อง
ปฏิบัติดังนี้ 
 7.1   ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องศึกษาการใช้โปรแกรมของผู้ให้บริการตลาดกลางฯ  โดย  Download  ได้ที่
เว็บไซด์  www.gprocurement.go.thและทดลองการใช้โปรแกรมได้ที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางฯ 
 7.2   เมื่อถึงก าหนดเวลานัดหมาย  ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมาลงทะเบียนต่อหน้ากรรมการประกวดราคา  
โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นแบบ  บก.  006  พร้อมส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  และส าเนาบัตร
ประจ าตัวประชาชนของผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา  พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  (ไม่เกิน  3  ราย)  และขอรับ  
Username  และ  Password 
 7.3   ผู้มีสิทธิเสนอราคา  เข้าประจ าสถานที่ที่จัดไว้  โดยแยกจากผู้มีสิทธิเสนอราคารายอ่ืน 
 7.4   ราคาเริ่มต้นในการประกวดราคา  ใช้ราคากลางตามประกาศฯ 
 7.5   ระยะเวลาในการประกวดราคาฯ  30-60 นาที  (ทั้งนี้ไม่รวมการขยายเวลาในการปิดประกวด
ราคาฯ) 
           7.6   ก่อนการเสนอราคา  15  นาที  ให้ท าการทดสอบระบบว่าสามารถเสนอราคาได้หรือไม่  หากมีปัญหา
ก็แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประจ าอยู่  ณ  สถานที่นั้นเพ่ือไปรายงานคณะกรรมการประกวดราคาต่อไป 
 7.7   ผู้เสนอราคาต้องท าการเข้าสู่ระบบ  (Login)  ในก าหนดเวลาการเสนอราคา  หากผู้เสนอราคา        
ไม่ท าการเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัยฯ  จะด าเนินการยึดหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
ทันทีและอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ่ืน  (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ของทางราชการ 
 7.8   ห้ามน าเครื่องมือสื่อสารเข้ามาในสถานที่เสนอราคา  (ห้องเคาะราคา) 
 7.9   ห้ามมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอ่ืนไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ 
           7.10  หากผู้เสนอราคาถอนการเสนอราคา  และเมื่อการเสนอราคาเสร็จสิ้นแล้วจะต้องแจ้งราคาสุดท้าย
ตามแบบ บก. 008  ต่อคณะกรรมการประกวดราคาทันที   
           7.11  ในกรณีที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก  จ านวน  1  ราย  หรือมีผู้เสนอราคาในการประกวดราคาฯ  จ านวน  
1  ราย  จะยกเลิกการประกวดราคาฯ  ครั้งนี้   
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 7.12  ด าเนินการเสนอราคา  ซึ่งสามารถเสนอราคาได้หลายครั้ง 
 

8.   หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 8.1   ในการประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  มหาวิทยาลัยฯ  จะพิจารณาตัดสิน       
ด้วยราคารวม 
 8.2   มหาวิทยาลัยฯ  ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และ
อาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการประกวด
ราคาฯ  โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือ
ว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยฯ เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้รวมทั้งมหาวิทยาลัย
จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาฯ  และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงาน  ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาที่ได้รับการ
คัดเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอราคาอัน เป็นเท็จ
หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

        ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุด  เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินการงานตามสัญญาได้  
คณะกรรมการหรือมหาวิทยาลัยฯ  จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า  ผู้เสนอราคา
สามารถด าเนินงานตามการประกวดราคาฯ  ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์  หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้  มหาวิทยาลัยฯ มี
สิทธิที่จะไมร่ับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

9. รายละเอียดและข้อก าหนดอ่ืน ๆ  นอกเหนือจากร่างขอบเขตTOR นี้ ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคายึดถือ และ
ปฏิบัติตามเอกสารประกวดราคาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในโครงการเดียวกันนี้ เพ่ือประกอบการในการยื่น
ซองประกวดราคาฯ 

10.   รายละเอียดราคากลางของผู้ว่าจ้าง  (Bill of Quantity : BOQ) 
        กรณีผู้ประสงค์เสนอราคามีความประสงค์ขอทราบรายละเอียดและราคากลาง ให้ด าเนินการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร  โดยผู้ซื้อแบบจะต้องกรอกแบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยฯ ก าหนด  และรายละเอียดราคากลาง
ดังกล่าวผู้เสนอราคาจะน ามาอ้างและเรียกร้องใด ๆ มิได้  โดยให้ผู้ประสงค์ จะเสนอราคาส ารวจ ตรวจสอบ     
ถอดวัสดุ และประมาณราคาตามแบบรูปก่อสร้างของโครงการให้ละเอียด  ถี่ถ้วน และจะต้องไม่น าราคากลาง
มาเป็นข้ออ้าง หรือเรียกร้องใด ๆ ทั้งก่อนและหลังการประกวดราคา  เพ่ือให้ตนเองพ้นผิด และเกิดความ
เดือดร้อนกันทั้ง 2 ฝ่าย มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธข้อฟ้องร้องทุกกรณี ไปจนถึงชั้นศาลด้วย 

11.   การดูสถานที่ก่อสร้าง 
การดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมให้อยู่ในความรับผิดชอบของ ผู้ประสงค์จะเสนอราคา
เองทั้งหมดส่วนผู้ไม่มาดูสถานที่จะเปรียบเสมือนได้มาดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังค าชี้แจงเพ่ิมเติมแล้วด้วย        
โดยจะยกมาเป็นข้ออ้างในการเรียกร้อง  ร้องเรียน หรือฟ้องร้องในภายหลังมิได้ 

12.   การริบหลักประกันซอง   
มหาวิทยาลัยฯ จะยึดถือตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ  ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพอ.) 0421.3/ว 141  ลงวันที่  21  เมษายน  2554  ส่วนการเสนอราคา เมื่อ    
ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มีสิทธิเสนอราคาเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ย่อมถือว่า        
ผู้เสนอราคายินยอมและกระท าด้วยใจสมัคร  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะน าเหตุใด ๆ มาอ้างหลังจากกระบวนการเสร็จสิ้น  
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เพ่ือให้ตัวเองพ้นผิด หรือปัดความรับผิดชอบในการเสนอราคาของตัวเองมิได้  ดังนั้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจึงควร
คิดพิจารณาไตร่ตรองให้ละเอียดรอบคอบ ถี่ถ้วน  ก่อนจะยื่นเอกสารส่วนที่  1  และเมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคา    
ได้ด าเนินการยื่นเอกสารส่วนที่  1 แล้ว ย่อมจะต้องด าเนินการต่อไปจนครบถ้วน ทุกกระบวนการตามระเบียบ  ทั้งนี้
เพ่ือมิให้เกิดการริบหลักประกันซองของผู้มีสิทธิเสนอราคา หรือผู้ชนะการประกวดราคา  อันจะส่งผลกระทบเกิด
ความเดือดร้อน ทั้ง 2  ฝ่าย ต่อไป 

แต่หากผู้มิสิทธิเสนอราคาหรือผู้ชนะการประกวดราคาแล้วแต่กรณี จะยกความผิดพลาดอัน
เกิดขึ้นด้วยใจสมัครแล้ว  มหาวิทยาลัยฯ  ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธข้อร้องเรียน การอุทธรณ์ หรือฟ้องร้อง อัน
เกิดขึ้นดังกล่าว รวมถึงในชั้นศาลด้วย  และจะด าเนินการตามระเบียบต่อไปจนครบถ้วน 

13.   ระยะเวลาท าการ    210   วันนับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับแจ้ง 

14.    วงเงินงบประมาณ    3,200,000.-    บาท  (  สามล้านสองแสนบาทถ้วน   )  โดยใช้ งบประมาณราย
จ่ายเงินรายได้ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจ าปี 2557  

15.    ราคากลาง  2,387,003.29.-   บาท  (สองล้านหนึ่งแสนหกหม่ืนแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน) 

16.   ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาขั้นต่ า  (Minimum Bid)  ไม่น้อยกว่าครั้งละ  4,000.-  บาท  จากราคากลาง
งานก่อสร้าง และการเสนอราคาครั้งถัด ๆ ไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า  4,000.-  บาท  จากราคาสุดท้าย    
ที่เสนอราคาลดแล้ว 

17.   การลงนามสัญญาจ้าง 

มหาวิทยาลัยฯ  จะแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ชนะการประกวดราคาตามระยะเวลาที่ก าหนดกรณ ี    
ผู้ชนะการประกวดราคา แต่ไม่ลงนามสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่ก าหนด หากการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็น
ความผิดที่เกิดจาก ผู้ชนะการประกวดราคาชัดแจ้ง มหาวิทยาลัยฯ จะด าเนินการลงโทษเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ  
พร้อมทั้งจะด าเนินการริบหลักประกันซองทันที ตามข้อ  13  อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการ
อุทธรณ์ใด ๆ ของผู้ชนะการประกวดราคา รวมถึงการฟ้องร้องในชั้นศาลด้วย   พร้อมทั้งคณะกรรมการฯ หรือ
ผู้เกี่ยวข้องจะได้รับเอกสิทธิ์ความคุ้มกันจากเหตุอันเกิดขึ้นอีกต่อหนึ่งด้วย 

18.  ผู้มีความประสงค์จะดูรายละเอียดแบบรูปรายการและราคากลาง  สามารถขอดูแบบรูปรายการ  
รายละเอียดราคากลางได้ ณ สถานที่ซื้อแบบรูป  ส่วนราคากลางสามารถตรวจดูอีกทางหนึ่งจาก Website 
กรมบัญชีกลางและมหาวิทยาลัย 

19.   ผู้ที่มีความประสงค์จะวิจารณ์เสนอแนะโปรดส่งไปยัง 

 -   โทรสารหมายเลข  074-317131  หรือ 
 -   e-mail  Pro1001@hotmail.co.th 

 ตั้งแต่วันที่    8   พฤษภาคม   2557    ถึง วันที่   12   พฤษภาคม  2557    รวมเวลา   4    วัน  ระบุ
ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่  ของผู้วิจารณ์ หรือเสนอแนะให้ชัดเจน 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


