
ขอบเขตของงาน 
(Terms of Reference: TOR) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์อาหาร 1 

 
1. ความเป็นมา 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง
พัฒนาและถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริม                       
วิทยฐานะครู ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 ในการนี้ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะประกาศจ้างปรับปรุงศูนย์อาหาร 1 เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามมาตรฐานศูนย์อาหาร
และการประเมินคุณภาพด้านสุขาภิบาล สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกศูนย์อาหารต้องสะอาดและถูก
สุขลักษณะ โต๊ะ อุปกรณ์ต่าง ๆ อาคาร ต้องอยู่ในสภาพดีและปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์อาหาร 1 ให้ ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข ถูกสุขลักษณะ สะดวก ปลอดภัย เป็นการ
ตอบสนองการให้บริการชุมชน ซึ่งถือเป็นนโยบายที่ส าคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมที่จะ
รองรับตามภารกิจของมหาวิทยาลัยต่อไป 
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

ผู้ที่ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย  

3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครับก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราช

ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
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3.9  เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้นกันเช่นว่านั้น 

3.10  ไม่เป็นผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด 

3.11  มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะท าสัญญาก็ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้รับงบประมาณแล้ว 
 

4. รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
4.1 รายละเอียดตามแบบรูปรายการดังแนบ 
  

5. ระยะเวลาในการด าเนินงานและส่งมอบงาน (จ านวน 3 งวด 100 วัน) 
 ภายใน 100 วัน  จ านวน  3  งวด  นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งเข้าด าเนินงาน 

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้จ้างได้ท าการ 
- รื้อกระเบื้องหลังคา ฝ้าของเดิม และรื้อกระเบื้องในพ้ืนที่ที่จะท าการปรับปรุงซ่อมท่อ

ประปา 
- รื้อบล็อกปูพื้นในพ้ืนที่ที่จะท าการปรับปรุงซ่อมท่อดักไขมัน 
- ตอกเสาเข็มฐานรองถังเก็บน้ า 
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ภายในก าหนด    

35 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 30% ของราคาท่ีประกวดได้ เมื่อผู้จ้างได้ท าการ 

- ติดตั้งหลังคาเมทัลชีท และฝ้ายิปซั่มบอร์ดพร้อมทาสี ทั้งหมด 
- ปรับระดับ ซ่อมท่อ และเปลี่ยนถังดักไขมัน 
- เข้าแบบเทคอนกรีตฐานรองถังเก็บน้ า 
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ภายในก าหนด     

80 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
งวดสุดท้าย จะจ่ายเงินให้ 40% ของราคาที่ประกวดได้ เมื่อผู้จ้างได้ท าการ 

- ติดตั้งถังเก็บน้ า ติดตั้งระบบท่อน้ าและวาล์วน้ า 
- เดินระบบท่อน้ าดี และปูบล็อกปูพ้ืน 
- ตรวจเช็คระบบประปา ไฟฟ้า และถังดักไขมัน 
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการและงานอ่ืนๆที่

เหลือทั้งหมด พร้อมใช้งานทั้งหมด ปรับปรุงแก้ไขงานให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- งาน Site Cleaning ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ส่งหลักฐานการช าระเงินค่าสาธารณูปโภคท้ังหมด พร้อมทั้งส่งมอบพ้ืนที่ให้ทาง

มหาวิทยาลัย ภายในก าหนด 100 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาจ้าง  
เป็นต้นไป 
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6. วงเงินในการจัดหา 
 ก าหนดราคากลาง เป็นเงินจ านวน 1,170,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งเป็น
ราคาที่รวม ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ค่าก าไร และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% ไว้ด้วยแล้ว 

 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ 

หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 
1. ทางไปรษณีย์ 

  ส่งถึง  :  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
   เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง  
   อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 

2. โทรศัพท ์ :  02-529-0674-7 ต่อ 316, 385 
3. โทรสาร :  02-909-1753 
4. ทางเว็บไซต์ :  http://www.vru.ac.th 
5. E-Mail  :  procurement@vru.ac.th            

 
 
 

ลงชื่อ.........................................................ประธานกรรมการ 
   (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤมล  ธนานันต์) 
 
ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 
              (นางกนิษฐา  ศรีคุ้มวงษ์) 
 
ลงชื่อ.........................................................กรรมการและเลขานุการ 
      (นางสาวนันท์นภัส  ศิลป์บูรณวาณิช) 

 




















