ร่างขอบเขตงาน (TOR: Term of Reference)
การจัดซื้อครุภัณฑ์ รายการ ชุดห้องปฏิบัติการสาหรับงานออกแบบภายใน จานวน 1 ชุด
ของ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
1. ความเป็นมา
ด้วยสาขาวิชาออกแบบภายใน ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง ได้เปิดสอนในรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการเขียนแบบและออกแบบภายใน มีรายวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการสอนของอาจารย์
ผู้สอน ได้แก่ INT 2212 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่องานออกแบบภายใน INT 3214 คอมพิวเตอร์ขั้นสูงเพื่อ
งานออกแบบภายใน INT 2213 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเพื่องานออกแบบภายใน INT 3218 โครงสร้าง
สถาปั ต ยกรรมภายในพื้น ที่ ส าธารณะ INT 3303 การออกแบบสื่ อเพื่ อใช้ในการนาเสนอ โดยสาขาวิช า
ออกแบบภายในได้รับเงินจัดสรรในการปรับปรุงพื้นที่ห้องเรียนภายในสาขาวิ ชาออกแบบภายใน จึงจาเป็นต้อง
ใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ที่ ร องรั บ โปรแกรมขั้ น สู ง เพื่ อ รองรั บ การเรี ย นการสอน และรองรั บ การตรวจรั บ รอง
ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก เนื่องจากทางสาขาวิชาออกแบบภายในกาลังดาเนินการขอใบ
ประกอบวิชาชีพจากสภาสถาปนิก จาเป็นต้องมีการปรับปรุงห้องเรียนเพื่อให้ได้มาตรฐานการตรวจจากสภา
สถาปนิ ก ดัง นั้ น เพื่ อ กระบวนการจั ด การเรี ย นการสอนบรรลุ เ ป้ าหมายตามอัต ลั ก ษณ์ ข องมหาวิท ยาลั ย
ที่ต้องการใช้ทักษะที่มีเทคโนโลยีเป็นพื้นฐาน และมีระบบและกลไกการสร้างความเชี่ยวชาญวิชาชีพ ให้กับ
นักศึกษาเพื่อพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติโดยครุภัณฑ์ชุดนี้จะใช้เพื่อการเรียนการ
สอนของอาจารย์ ฝึกทักษะนักศึกษา และการทาศิลปนิพนธ์ ตลอดจนให้นักศึกษาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน
เพื่อส่งประกวด อันเป็นการส่งเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพให้นักศึกษาและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย
จึ ง เห็ น สมควรจั ด ซื้ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ นั ก ศึ ก ษาจะได้ ฝึ ก ทั ก ษะให้ เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญออกไปสู่
ตลาดแรงงานต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อจัดหาอุปกรณ์ที่ช่วยเสริมทักษะและการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี
2.3 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ
2.4 เพื่ อ ให้ ก ารจั ด ซื้ อครุ ภั ณ ฑ์ร ายการ ชุด ห้ อ งปฏิ บั ติก ารส าหรั บ งานออกแบบภายใน
จานวน 1 ชุด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการ
จัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
3.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
3.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็น...
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3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.๕ ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัย
เพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่
เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
4. รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์
เป็ น ไปตามรายละเอี ย ดการก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของครุ ภั ณ ฑ์ ที่ วิ ท ยาลั ย เพาะช่ า ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ดาเนินการกาหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยดาวน์โหลด
เอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา และดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์
http://www.pohchang.rmutr.ac.th/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2221 4468 ในวันและเวลาราชการ
5. ระยะเวลาดาเนินการในการประกวดราคา
ระหว่าง มีนาคม – เมษายน 2564
6. ระยะเวลาดาเนินการและส่งมอบงาน
กาหนดส่งมอบครุภัณฑ์ให้กับวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
ภายในระยะเวลา 90 วัน (เก้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
7. ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา
- ครุ ภั ณ ฑ์ ร ายการ ชุ ด ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารส าหรั บ งานออกแบบภายใน จ านวน 1 ชุ ด วงเงิ น
1,763,500 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)
8. สถานที่...
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8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิด เห็นโดย
เปิดเผยตัวได้ที่
8.1 ทางไปรษณีย์
ส่งถึง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
86 ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร
10200
8.2 โทรศัพท์ 02-221-4468
8.3 โทรสาร 02-221-4468
8.4 ทางเว็บไซต์ http://www.pohchang.rmutr.ac.th/ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

(ลงชื่อ)......................................................................ประธานกรรมการ
(นางกรรณิการ์ พันธ์ภักตร์)

(ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ
(นางสาวยศพร จันทองจีน)

(ลงชื่อ)......................................................................กรรมการ
(นางสาววารีนนั ท์ ระวีโชติพัฒน์)

(ลงชื่อ)......................................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวรสรีย์ ผดุงทศ)

