
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานปรับปรุงห้องน้้าชั้น 2 และช้ัน 4 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 งาน 

  ๑. ความเป็นมา  

           เนื่องจากอาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2540 เดิมสภาพห้องน้้าชั้น 2 และชั้น 4  มี
สภาพช้ารุดเสียหายหลายจุดไม่สามารถใช้งานได้ และพบข้อร้องเรียนจากนิสิตที่มีจ้านวนห้องน้้าไม่เพียงพอต่อการ
ใช้งาน จึงจ้าเป็นต้องปรับปรุงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน และเหมาะส้าหรับเป็นสถานที่ส้าหรับการให้บริการนิสิต 
บุคลากร และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 คณะกรรมการจึงขอก้าหนดร่างขอบเขตของงาน เพ่ือ
ด้าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 ๒. วัตถุประสงค์  
              เพ่ือปรับปรุงห้องน้้าชั้น 2 และชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 

 ๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ  
                ๓.๑  มีความสามารถตามกฎหมาย 
                3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ          
ไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก้าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 
                3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ  ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
               3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
               3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่           
คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการ 
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
               3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
ยื่นข้อเสนอได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
              3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

              3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างอาคารหรืองานปรับปรุงอาคารประเภทเดียวกันกับงาน  
ที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โดยมีผลงานก่อสร้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 380,000 บาท (สามแสนแปดหมื่น 
บาทถ้วน) เป็นสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน  
ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ 
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 4.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

  4.1  งานรื้อถอน  รื้อผนังกั้นห้องส้วมส้าเร็จรูปเดิม+ ขนทิ้ง ,รื้อโถส้วมเดิม + ขนทิ้ง,รื้อโถ
ปัสสาวะเดิม+ขนทิ้ง,รื้อประตูห้องน้้าเดิม+ขนทิ้ง,รื้อโคมไฟเดิม+ขนย้าย,รื้อสายไฟ และระบบไฟฟ้าเดิม +ขน
ทิ้ง 

  4.2  งานพ้ืน และผนัง  ติดตั้งผนังกั้นห้องส้วมส้าเร็จรูป เนื้อเมลามีนผิวเคลือบ Hi-Pressure 
ลามิเนต หนา 10 มม.ลายไม้แนวนอน  

  4.3  งานฝ้าเพดาน  เปลี่ยนแผ่นฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. (ใช้โครงเคร่า T-Bar เดิม) 

  4.4  งานประตู – หน้าต่าง  ประตูบานสวิง กรอบอลูมิเนียม + สติกเกอร์ลายฝ้า ขนาด 
0.80x1.00 ม. ,ทาสี บานกระทุ้งเดิม ,ทาสี บานเปิดช่องท่อเดิม 

  4.5  งานสุขภัณฑ์  โถส้วมชนดินั่งราบ (ชิ้นเดียว) มีหม้อน้้า ,โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัช
วาล์วก๊อกน้้า อ่างล้างหน้า ก๊อกเดี่ยว ชนิดกดหยุดอัตโนมัติ หรือชนิดก้านโยก ทรงสูง ,ที่ใส่สบู่เหลว ชนิดกด,
สายช้าระ หัวชุบโครเมียม,ที่ใส่กระดาษช้าระ (ติดมาพร้อมผนังห้องส้วม) ,ตะแกรงดักผง รูระบายน้้าทิ้งพ้ืนส
แตนเลส (ชนิดดักกลิ่น) ,สต๊อปวาวล์ ชนิดหัวชุบโครเมียม (สองทาง) ,สายน้้าดีเข้าสุขภัณฑ์,กระจกเงาส่องตัว 
ส้าเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 50x150 ซม. 

  4.6  งานทาสี  ทาสีผนัง ด้วยสีอะคริลิค 100% (จ้านวน 2 เที่ยว) ขนาด 80 ตร.ม.,ทาสีฝ้า
เพดาน ด้วยสีอะคริลิค 100% (จ้านวน 2 เที่ยว) ขนาด 50 ตร.ม. 

  4.7  งานระบบไฟฟ้า  โคมไฟดาวน์ไลท์ Ø4” หลอด LED 1x5W ขั้ว E27 สWีarm White
หรือ Cool White ,สวิตช์ไฟ (เปลี่ยนของเดิม) งานสายไฟฟ้า+ท่อร้อยสาย+อุปกรณ์ 

 5.  ระยะเวลาในการด้าเนินการ 

  ระหว่างเดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2563 

 6.  ระยะเวลาส่งมอบของ รายละเอียดงวดงาน 
                       งวดเดียว ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา 
 .   รายละเอียดงวดงาน 
        งานรื้อถอน   

        รื้อผนังกั้นห้องส้วมส้าเร็จรูปเดิม+ ขนทิ้ง ,รื้อโถส้วมเดิม + ขนทิ้ง,รื้อโถปัสสาวะเดิม+ขนทิ้ง,   
รื้อประตูห้องน้้าเดิม+ขนทิ้ง,รื้อโคมไฟเดิม+ขนย้าย,รื้อสายไฟ และระบบไฟฟ้าเดิม +ขนทิ้ง แล้วเสร็จทุกงาน 
         งานพ้ืน และผนัง   
                  ติดตั้งผนังกั้นห้องส้วมส้าเร็จรูป เนื้อเมลามีนผิวเคลือบ Hi-Pressure ลามิเนต หนา 10 มม.
ลายไม้แนวนอน แล้วเสร็จทุกงาน 
         งานฝ้าเพดาน   
                   เปลี่ยนแผ่นฝา้เพดานยิปซั่มบอร์ด 9 มม. (ใช้โครงเคร่า T-Bar เดิม) แล้วเสร็จทุกงาน 
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         งานประตู – หน้าต่าง   
                   ประตูบานสวิง กรอบอลูมิเนียม + สติกเกอร์ลายฝ้า ขนาด 0.80x1.00 ม. ,ทาสี บานกระทุ้ง
เดิม ,ทาสี บานเปิดช่องท่อเดิม แล้วเสร็จทุกงาน 
         งานสุขภัณฑ์   
                  โถส้วมชนิดนั่งราบ (ชิ้นเดียว) มีหม้อน้้า ,โถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์วก๊อกน้้า อ่างล้างหน้า 
ก๊อกเดี่ยว ชนิดกดหยุดอัตโนมัติ หรือชนิดก้านโยก ทรงสูง ,ที่ใส่สบู่เหลว ชนิดกด,สายช้าระ หัวชุบโครเมียม,ที่
ใส่กระดาษช้าระ (ติดมาพร้อมผนังห้องส้วม) ,ตะแกรงดักผง รูระบายน้้าทิ้งพ้ืนสแตนเลส (ชนิดดักกลิ่น) ,สต๊อป
วาวล์ ชนิดหวัชุบโครเมียม (สองทาง) ,สายน้้าดีเข้าสุขภัณฑ์,กระจกเงาส่องตัว ส้าเร็จรูป ขนาดไม่น้อยกว่า 
50x150 ซม. แล้วเสร็จทุกงาน 
         งานทาสี   
                  ทาสีผนัง ด้วยสีอะคริลิค 100% (จ้านวน 2 เที่ยว) ขนาด 80 ตร.ม.,ทาสีฝ้าเพดาน ด้วยสี
อะคริลิค 100% (จ้านวน 2 เที่ยว) ขนาด 50 ตร.ม. แล้วเสร็จทุกงาน 
         งานระบบไฟฟ้า   
         โคมไฟดาวน์ไลท์ Ø4” หลอด LED 1x5W ขั้ว E27 สีWarm Whiteหรือ Cool White ,สวิตช์
ไฟ (เปลี่ยนของเดิม) งานสายไฟฟ้า+ท่อร้อยสาย+อุปกรณ์ แล้วเสร็จทุกงาน 

       - เก็บท้าความสะอาดบริเวณพ้ืนทีป่รับปรุงให้เรียบร้อยแล้วเสร็จทั้งหมด 
       - ท้างานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทั้งหมด (ตามแบบรูปและรายการตามสัญญา) ทั้งหมดแล้วเสร็จ 

ให้แล้วเสร็จภายใน 90วัน เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาหรือข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังสือรวมทั้งท้าสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย 

       - งานปรับปรุงห้องน้้าชั้น 2 และชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่ 
อนุญาตให้น้าแรงงานเข้าพักในบริเวณก่อสร้างโดยรวมถึงภายในมหาวิทยาลัย 
                 - มหาวิทยาลัยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับ
การโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจ้านวนเงินโอนในงวดนั้นๆ 

    7.  ระยะเวลายืนราคา  
         ไม่น้อยกว่า  60 วัน ต้ังแต่วันเสนอราคา  
    8.  วงเงินงบประมาณในการจัดหา 
         8.1 วงเงินงบประมาณ 775,000 บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
         8.2 วงเงินงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา งานบริหาร 

ทั่วไป หมวดเงิน ปรับปรุงห้องน้้าชั้น 2 และชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 งาน  
              9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
             ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา 
    10. เอกสารที่ต้องย่ืน 
         10.1  ส้าเนาสัญญาหรือส้าเนาหนังสือรับรองผลงานก่อสร้างพร้อมทั้งรับรองส้าเนาถูกต้อง 
  
 


