ร่างข้อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference : TOR)
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชัน้
(พื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2 )

--------------------------1.ความเป็นมา
ตามที่ ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ได้รับอนุมัติจัดสรรครุภัณฑ์โครงการการสนับสนุนเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการในการเพิ่มประสิทธิภาพการแปรรูปยาง การยกระดับมาตรฐานองค์กรด้านอุตสาหกรรมยาง มาตรา
49 (3) รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพื่อดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น
(ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง
2. วัตถุประสงค์
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ สังกัด ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง การยางแห่งประเทศไทย มี
ความประสงค์ทาการจ้างก่อสร้างอาคาร ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น (ขนาดพื้นที่ 1,396
ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง ณ บริเวณพื้นที่ของการยางแห่งประเทศไทยภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา เลขที่ 17
ถ.กาญจนวนิช ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นอาคาร 2 ชั้น พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ปูกระเบื้อง และขัด
มัน ผนังก่ ออิฐฉาบปูน ประตูห น้าต่างแบบอลูมิเนียม-กระจก โครงหลังคาเหล็ก หลังคามุงแผ่นเมทั ลชีส ทาสี
อาคาร และการก่อสร้างส่วนที่นอกเหนือไปจากแบบของอาคาร ตามแบบก่อสร้างอาคารระบุ ได้แก่ ระบบไฟฟ้า
ทาสีอาคาร การปรับภูมิทัศน์หน้าอาคาร การย้ายเครื่องปรับอากาศจากภายนอกเข้ามาติดตั้งและการติดตั้งใหม่
การท าป้ายชื่ออาคาร การท าตู้เก็บ ตัวอย่างยาง การวางระบบดับ เพลิง เครื่องสูบ น้า และ ตกแต่งห้องประชุม
(รายละเอียดตามรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้)
ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการก่อสร้างอาคารนี้เพื่อใช้สาหรับการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงเป็น
ห้องปฏิบัติการทดสอบรับรองคุณภาพยาง เนื่องจากของเดิมไม่มี
3. ผู้เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
3.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
3.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
3.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.4 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุ คล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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3.6 ผู้เ สนอราคาต้อ งไม่ เป็ น ผู้มี ผ ลประโยชน์ ร่วมกั นกั บ ผู้เสนอราคารายอื่ นและ/หรือต้ องไม่ เ ป็น ผู้ มี
ผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็ก ทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
3.7 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.8 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบคุ คล และมีผลงานประเภทก่อสร้างอาคาร ที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ จานวน 1 แห่ง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 750,000.00 บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา
จ้างนับตั้งแต่วันส่งมอบงาน (ภายในระยะเวลาย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ) จนถึงวันยื่นซองประกวดราคาฯ และให้แนบ
สาเนาสัญ ญาจ้างมาเพื่อ ประกอบการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคด้วย และเป็นผลงานที่ เป็นคู่สัญ ญาโดยตรงกับ ส่วน
ราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่ น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
กรมเชื่อถือ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้ร่วมค้าผลงานดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกาหนด
4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ตามรายละเอี ย ดประกอบแบบก่ อ สร้ า งอาคารศู น ย์ บ ริ ก ารทดสอบรั บ รองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้ น
(ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง
5. ระยะเวลาดาเนินการ
ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,396 ตารางเมตร) สถานที่
ก่อสร้างบริเวณสานักงานการยางแห่งประเทศไทย เลขที่ 17 ถ.กาญจนวนิช ต บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาให้
แล้วเสร็จภายใน 365 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อผู้รับเหมาได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้ว ดังนี้
 เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ วางผัง ขุดหลุม เทฐานราก และเทเสาตอม่อ เทคานคอดิน ถมดิน เทพื้นชั้นล่าง
ร้อยละ 80 (ยกเว้นส่วนของห้องน้า)
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ
แจ้งนายช่างผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 55 วัน
งวดที่ 2 เมื่อผู้รับเหมาได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร ต่อจากงานในงวดที่ 1 ดังนี้
 ผู้รับจ้างได้ทาการ เทเสารับชั้นสอง เทคานชั้นสอง ติดตั้งพื้นสาเร็จรูป เทพื้นชั้นสองเทเสารับคานหลังคา
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ
แจ้งนายช่างผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 55 วัน
งวดที่ 3 เมื่อผู้รบั เหมาได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร ต่อจากงานในงวดที่ 2 ดังนี้
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 ผู้รับจ้างได้ทาการ เทคานหลัง และกั นสาด ติดตั้งโครงเหล็ก หลังคา มุงหลังคาด้วย METAL SHEET
ก่ออิฐชั้นหนึ่ง ติดตั้งวงกบชั้นหนึ่ง เดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้นหนึ่ง
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ
แจ้งนายช่างผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 55 วัน
งวดที่ 4 เมื่อผู้รบั เหมาได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร ต่อจากงานในงวดที่ 3 ดังนี้
 เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ ก่ออิฐชั้นสอง ติดตั้งวงกบชั้นสอง เดินท่อระบบสุขาภิบาลชั้นสอง ฉาบปูนผนังทั้ง
ภายในและภายนอก
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ
แจ้งนายช่างผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 65 วัน
งวดที่ 5 เมื่อผูร้ ับเหมาได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร ต่อจากงานในงวดที่ 4 ดังนี้
 เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการติดตั้งสายไฟภายในอาคาร ติดตั้งฝ้าเพดานและฝ้าชายคาติดตั้งถังบาบัดและถังเก็บน้า
ใต้ดิน ผนังห้องน้าสาเร็จรูป ปูกระเบื้อง ติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งผนังไม้ตกแต่งทั้งหมด ติดตั้ง ประตู – หน้าต่าง
และตกแต่งห้องประชุม
 เมื่อผู้รับจ้างดาเนินการตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุกประการ
แจ้งนายช่างผู้ควบคุมงานตรวจรับงานไว้ถูกต้องแล้ว
ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 70 วัน
งวดที่ 6 เมื่อผู้รบั เหมาได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้
ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร ต่อจากงานในงวดที่ 5 ดังนี้
 ผู้รับจ้างได้ทาการ ทาคูระบายน้า และถนนภายนอกอาคาร ติดตั้งโคมไฟ และระบบไฟฟ้าทั้งหมด ติดตั้ง
ถังน้าชั้นดาดฟ้า และปั๊มน้าทั้งหมด ติดตั้งป้ายชื่ออาคาร ทาสีทาชั้นวางตัวอย่างยางทดลอง อุปกรณ์
ทุก ชนิดใช้งานได้เรียบร้อ ย งานอื่ น ๆ ที่ เหลือทั้ งหมดแล้วเสร็จ เรียบร้อยตามสัญ ญารวมทั้ งท าสถานที่
ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
 เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์บ ริการทดสอบรับรองภาคใต้ ขนาดพื้นที่ 1,396 ตาราง
เมตร จนเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรายการข้างต้นแล้วเสร็จครบถ้วน ตามรูปแบบและรายละเอียดแล้วทุก
ประการ แจ้งนายช่างผู้ควบคุมงานตรวจสอบความเรียบร้อยและนัดหมายคณะกรรมการจ้างพร้อมกับตรวจ
รับงานไว้ถูกต้องแล้ว ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน 65 วัน (กาหนดงานแล้วเสร็จ 365 วัน)
6. เงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน
เงื่อนไขการส่งมอบงานและการจ่ายเงิน ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม
ยาง การยางแห่งประเทศไทย จะแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น 6 งวด (ตามรายละเอียดรายการประกอบแบบก่อสร้าง
อาคารศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น (ขนาดพื้นที่ 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง
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7. วงเงินในการจัดหา
วงเงินในการจัดจ้าง จานวนเงินทั้งสิ้น 15,000,000.00 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)
ในการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาขั้นต่า (Minimum Bid) ไม่ น้อยกว่าครั้งละ 30,000.00
บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั้งถัด ๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้ง
ละไม่น้อยกว่า 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม / ส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึงประธานกรรมการร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา “จ้างก่อสร้างอาคาร
ศูนย์บ ริการทดสอบรับรองภาคใต้ อาคาร 2 ชั้น (พื้นที่ใช้สอย 1,396 ตารางเมตร) จานวน 1 หลัง ”เลขที่ 9
ถนนกาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 ในเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดย
ศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ จะถือวันที่และเวลาประทับตราในหนังสือเป็นสาคัญ
2. ทางโทรสาร 0 7489 4306 ในเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น. โดยศูนย์บริการทดสอบ
รับรองภาคใต้ จะถือวันที่และเวลาของเครื่องโทรสารที่ปรากฏบนหนังสือเป็นสาคัญ แล้วจะต้องส่งต้นฉบับหนังสือ
ตามทันที
3. ทาง E–mail : rtc_southern@rubber.mail.go.th ในเวลาราชการ 08.30 น. ถึง 16.30 น.
โดยศูนย์บริการทดสอบรับรองภาคใต้ จะถือวันที่และเวลาที่ปรากฏบน E-mail เป็นสาคัญ
------------------------------------------------

ลงชื่อ.......................................................ประธานกรรมการ
(นายบุญลิบ เนตรจรัสแสง)
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ
(นายจรัญ พ่วงพี)
ลงชื่อ.......................................................กรรมการ
(นายประสาร สัมพัทธ์ตระกูล)
ลงชื่อ.....................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางละมัย สุขละเอียด)

