- ราง ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม
เรื่อง ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจางกอสรางอาคารเรียนและเอนกประสงคคณะเศรษฐศาสตร
----------------------------------------------1. ความเปนมา
ดวยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดดําเนินงานโครงการกอสราง
อาคารเรียนและเอนกประสงคคณะเศรษฐศาสตร จํานวน 1 หลัง ขนาด 8 ชั้น (รวมชั้น G1 และ
G 2) พื้นที่ประมาณ 5,000 ตารางเมตร
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเปนอาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการวิจัย และอาคารหองสมุด รวมทั้งเปน
อาคารหองประชุมสัมมนา ของคณะเศรษฐศาสตร
2. เพื่อรองรับการขยายตัวของนักศึกษาทัง้ ในหลักสูตรปจจุบันและหลักสูตรใหม
ที่จะกําหนดเปดสอนในอนาคต
3. คุณสมบัตผิ เู สนอราคา
1. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจาง งานที่ประกวดราคาจางดังกลาว และมีผลงานการ
กอสรางอาคารที่มีระบบพื้น Post-Tension พื้นที่ไมนอยกวา 1,000 ตรม. อาคารมีความสูงไมนอย
กวา 3 ชั้นและวงเงินไมนอยกวา 30,000,000.-บาท (สามสิบลานบาทถวน) ตอหนึ่งสัญญาภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับถัดจากวันสงมอบงานงวดสุดทาย และคณะกรรมการตรวจรับการจาง
ไดตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว ถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ในครั้งนี้ และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม
เชื่อถือไดมาแสดงตอคณะกรรมการ
2. ให แ สดงหลั ก ฐานการเสี ย ภาษี ป ระจํ า ป ที่ ผ า นมาของผู เ สนอราคาต อ
คณะกรรมการ
3. ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว
4. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
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5. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแก
มหาวิทยาลัย และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการประกวดราคาครั้งนี้ และเปนผูที่ผาน
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการจางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
6. ผูเสนอราคาตองอยูภายใตพระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา
ตอหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2542
7. ผูเสนอราคาตองมีบุคลากรหลักที่ปฎิบัติงานเปนพนักงานประจําบริษัท (โดยมี
เอกสารประกอบ) ดังนี้
1. วิศวกรโยธา (ระดับสามัญ)
อยางนอย 1 คน
2. วิศวกรไฟฟา (ระดับภาคี)
อยางนอย 1 คน
3. วิศวกรเครื่องกล (ระดับภาคี)
อยางนอย 1 คน
4. สถาปนิก (ระดับภาคี)
อยางนอย 1 คน
5. เจาหนาที่ความปลอดภัย (จป.) ที่มีใบทะเบียน
อยางนอย 1 คน
โดยแสดงประวั ติผลงานและใบอนุญาตประกอบวิชาชี พแนบมาประกอบการ
พิจารณาในวันยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
8. ผูเสนอราคาตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ. ศ. 2555 ขอ 15 ดังนี้
(1) บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดง
บัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
(2) บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข า เป น คู สั ญ ญากั บ หน ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง ได
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) ตามขอ 16
ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
(3) คู สั ญ ญาต อ งรั บ จ า ยเงิ น ผ า นบั ญ ชี เ งิ น ฝากกระแสรายวั น เว น แต ก ารรั บ
จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
4. แบบรูปรายการละเอียด
- เปนอาคาร คสล. ขนาด 8 ชั้น (รวมชั้น G1 และ G 2) พื้นที่ประมาณ 5,000
ตารางเมตร โครงสรางโดยทั่วไปเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามที่ระบุในแบบกอสราง
- ขอดูแบบรู ปรายการละเอี ยด ได ที่ หน วยพั สดุ สํ านั กงานคณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม โทรศัพท 0-5394-2211
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5. ระยะเวลาดําเนินการ
- ปงบประมาณ พ.ศ.2555-2557
6. ระยะเวลาสงมอบงาน
- ภายในกําหนด 630 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง
- แบงงวดงาน 18 งวด
7. วงเงินในการจัดหา
- กํา หนดเปนราคากลาง 59,975,000.00 บาท (หาสิบ เกาลานเกา แสนเจ็ด หมื่น
หาพันบาทถวน)
8. หนวยงานรับผิดชอบ
8.1 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
8.2 สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ หรือแสดง
ความคิดเห็นเปนลายลักษณอักษร โดยเปดเผยตัว ระบุชื่อ นามสกุล พรอมที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดตามชองทางดังตอไปนี้.8.2.1
หน ว ยพั ส ดุ งานการเงิ น การคลั ง และพั ส ดุ คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 239 ถนนหวยแกว ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม 50200
8.2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส Email Address : saeng@econ.cmu.ac.th
8.2.3 โทรศัพทหมายเลข 0-5394-2211
8.2.3 โทรสารหมายเลข 0-5394-2202
ทั้งนี้ภายใน 3 วันทําการ นับตั้งแตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดเผยแพรลง Website
เพื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม จะไดนําขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะมาพิจารณาตอไป

ลงวันที่

เดือน มีนาคม พ. ศ. 2555

คณะกรรมการรางขอบเขตของงานและเอกสารประกวดราคา
งานจางกอสรางอาคารเรียนและเอนกประสงคคณะเศรษฐศาสตร
/(ลงชื่อ)....
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(ลงชื่อ)..............................................ประธานกรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไพรัช กาญจนการุณ)
รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(รองศาสตราจารย ดร. ศศิเพ็ญ พวงสายใจ)
หัวหนาสํานักวิชาคณะเศรษฐศาสตร

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(อาจารย ดร. กัญญชล วัฒนากูล)
ผูชวยคณบดีคณะเศรษฐศาสตร

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการ
(นางสรัสนันท ตั้งไพศาลสัมพันธ)
หัวหนางานบริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
(นางสาวชุติมณฑน สุติวงษ)
หัวหนาหนวยอาคารสถานที่

(ลงชื่อ).............................................กรรมการ
(นายกิตติภพ ปนวงศ)
หัวหนาหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศ
/(ลงชื่อ)...
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(ลงชื่อ).............................................กรรมการและเลขานุการ
(นางพัชรินทร ศรีสวัสดิ์)
หัวหนางานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา

(ลงชื่อ).............................................ผูชวยเลขานุการ
(นายแสง ไชยสุวรรณ)
หัวหนาเจาหนาที่พสั ดุ

