
ขอบเขตของงาน 
(Terms Of Reference : TOR) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  ประกวดราคางานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน ต าบลคลองหนึ่ง  

อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. ความเป็นมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี 
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547  

ในการนี้มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะด าเนินการประกวดราคางานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 หลัง  ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี  เพ่ือเตรียมความพร้อม ความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจของ
ชุมชน ให้มีความเข้มแข็งและผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาดต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน ให้เป็นแหล่งพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของชุมชน และการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ออกสู่ท้องตลาด พร้อมเป็นศูนย์บริการด้านธุรกิจต่างๆ  ที่มหาวิทยาลัย
จะด าเนินการต่อไป  

 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.10  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.11  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.12  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

3.13  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

3.14  ต้องเป็นนิติบุคคล ที่จดทะเบียนวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่
ประกวดราคา ซึ่งมีผลงานในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,000,000.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา โดย
ผลงานดังกล่าวต้องส่งมอบแล้วเสร็จทั้งสัญญามาแล้วไม่เกิน 5 ปี  นับจากวันท าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึง
วันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับใน
มาตรฐานทั่วไป  และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็น
ผลงานในประเทศไทยและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย  ว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชื่อถือ ผู้เสนอ
ราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน ออกโดยผู้ว่าจ้างของแต่ละผลงานมาแสดง (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมี
หลักฐานใบรับเงินทุกงวดงานตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพกรแนบมาด้วย) และ
ผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัย หรือคณะกรรมการประกวดราคา มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น 
เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อก าหนดในการประกวดราคา
หรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี้ 

3.15  ผู้เสนอราคาที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติม และมิได้ลงนามไว้เป็น
หลักฐาน ให้ถือว่าผู้เสนอราคานั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิม และที่ประกาศเพ่ิมเติมโดย
ตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั้น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
รับทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ 
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4. เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 
 4.1  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก าหนดจะต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน  ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ดังกล่าว ตามแบบรูปและรายละเอียดรายการประกอบแบบและใบแสดง
ปริมาณงานที่ก าหนดของมหาวิทยาลัย โดยวัสดุที่ ใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐาน
ขั้นต่ าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมสิ่งก่อสร้างส่วนควบอ่ืนๆ อุปกรณ์รวมทั้งงานระบบ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จตามก าหนด 
 ในกรณีไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน  ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งได้  อันเนื่องมาจากความผิดของ     
ผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยเป็นภาระรับผิดชอบของ  
ผู้รับจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว 

4.2 ผู้ รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์  และการต่อเชื่อมระบบ
สาธารณูปโภคหลักที่อาจจะเป็นระบบของทางมหาวิทยาลัย หรือเป็นระบบของทางราชการ เช่น การไฟฟ้าฯ  
การประปาฯ การก าจัดน้ าเสีย การก าจัดขยะ การป้องกันอัคคีภัย และระบบโทรคมนาคมทุกชนิด โดยจะต้อง
จัดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยน้ าประปา และอุปกรณ์อ่ืนๆ แยกต่างหาก เพ่ือความ
สะดวกและความเป็นธรรมส าหรับการจัดเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคเฉพาะในส่วนการก่อสร้างเท่านั้น 

4.3  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างพักภายในพ้ืนที่ก่อสร้างหรือภายในมหาวิทยาลัย และใน
ระหว่างด าเนินงานผู้รับจ้างต้องด าเนินการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
ซึ่งหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น  

 
5.  แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ     
 5.1  โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  
จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 1 หลัง  รายละเอียดประกอบด้วย 
  - แบบรูปรายการงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน   

- รายการรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ 
- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา 
- เอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน 
- เอกสารอื่นๆ  
 

5.2  มหาวิทยาลัยจะก าหนดบริเวณพ้ืนที่ที่จะด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธุรกิจชุมชน  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  จ านวน 1 หลัง  โดยพ้ืนที่ดังกล่าวอยู่ใน
บริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20  ถนนพหลโยธิน กม. 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในบริเวณตามแผนผังของมหาวิทยาลัย ซึ่งขนาดพ้ืนที่จริงที่มหาวิทยาลัยจะส่ง
มอบนั้น จะมีการวัดและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการ
จดัเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง เช่น การปรับพื้นที่ ถมดิน ปรับระดับ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายใน
การด าเนินการดังกล่าว  ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 
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5.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน  ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมส่วนควบอื่นๆ อุปกรณ์ และ
งานระบบต่างๆ ทั้งหลาย เพ่ือให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ค าสั่ง 
ประกาศใดๆ หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการก่อสร้าง การบ ารุงรักษา 
รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินต่างๆ   

 
6.  ขอบเขตของงาน   

ผู้เสนอราคาต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน  ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  ให้ได้ผลงานก่อสร้างตามมาตรฐานถูกต้องตรงตามรายละเอียดแบบ
ก่อสร้างทั้งด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาและวงเงิน
งบประมาณท่ีก าหนดตามขอบเขตของงานดังต่อไปนี้ 

6.1 งานปรับเตรียมพ้ืนที่  
6.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง 
6.3 งานสถาปัตยกรรม 
6.4 งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
6.5 งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 
6.6 งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อก าหนด และระยะเวลา

ต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หากไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ตรวจสอบสภาพจริงของสถานที่ก่อสร้าง และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมื่อผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว จะยกข้อ
เรียกร้องหรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไม่อ่านหรือท าความเข้าใจ หรืออ้างความส าคัญผิดใน
ความหมายของข้อความต่างๆ ในการประกวดราคาครั้งนี้ไม่ได้ 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน  ต าบลคลองหนึ่ง  
อ าเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 หลัง  ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) 
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น  6  งวดงาน  (หกงวดงาน) ดังนี้ 

 
งวดที่ 1  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

- ตอกเสาเข็มทั้งหมด 
- ติดตั้งแผนพื้นชั้น 2 พร้อมเททับหน้า ทั้งหมด 
- ติดตั้งบันไดเหล็กไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ 
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข  
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในก าหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือ

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ติดตั้งบันไดเหล็กท้ังหมด 
- ก่ออิฐมวลเบา และอิฐมอญ พร้อมฉาบปูนทั้งหมด 
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- เดินระบบท่อน้ า ภายในห้องน้ าทั้งหมด 
- เทพ้ืนปรับระดับพร้อมขัดมันพ้ืนคอนกรีตเคลือบน้ ายาเคลือบด้าน ทั้งหมด 
- ปูพื้น – ผนังกระเบื้องแกรนิตโต้ ทั้งหมด 
- ราวกันตกทั้งหมด 
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข  
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในก าหนด 60 วัน  นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือ

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 3  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

- ติดตั้งโครงเคร่า พร้อมฝ้า Spandrel และเชิงชาย ทั้งหมด 
- ติดตั้งโครงเคร่าและผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท ทั้งหมด 
- ติดตั้งโครงเคร่าและหลังคาโพลีคาบอเนต ทั้งหมด 
- ติดต้ังรางระบายน้ าฝนแสตนเลส พร้อมท่อน้ าฝน ทั้งหมด 
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข  
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในก าหนด 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือ

ท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 4  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

- ติดตั้งประตู – หน้าต่าง ทั้งหมด 
- ทาสีผนังและฝ้าเพดานทั้งหมด 
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข  
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในก าหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลง

มือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 
งวดที่ 5  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

- ติดตั้งประตู – หน้าต่าง ทั้งหมด 
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในอาคาร ทั้งหมด 
- ติดตั้งตู MDB พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมด 
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข  
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในก าหนด 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลง

มือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 
งวดสุดท้าย  จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 25  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  

- ติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมด 
- แก้ไขงาน Defect List ตามท่ีกรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข  
- งานทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการและงานอ่ืน ๆ ที่

เหลือทั้งหมดและทดสอบ    
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในก าหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลง

มือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป                   

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงวดงานให้เหมาะสมตามมูลค่างานก่อสร้าง        
และแผนงานก่อสร้างจริง ก่อนการลงนามในสัญญา 
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8. วงเงินในการจัดหา  
เงินงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000.- บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)  
ราคากลางงานก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง  

จังหวัดปทุมธานี จ านวน 1 หลัง  เป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000.- บาท   (สิบสองล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่
รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน  ค่าด าเนินการ ค่าก าไร และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมถึงค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว 

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญารวมทั้งการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะกระท าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติเงินจากส านักงบประมาณ แล้วเท่านั้น 

 
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
 การใช้อุปกรณ์หรือวัสดุใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียดการก่อสร้างหรือเอกสาร
ประกอบแบบที่ได้รับอนุมัติแล้ว  ผู้รับจ้างต้องยื่นเรื่องต่อผู้ว่าจ้าง เพ่ือขออนุมัติก่อนเสมอ  และต้องมีหนังสือ
อนุมัติให้ใช้งานได้จากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถน าอุปกรณ์หรือวัสดุนั้นๆ มาใช้ได้ 
 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว      
ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท าการ ก่อนการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบอุปกรณ์ในระบบท้ังหมด 
 
สิ้นสุดการเสนอแนะ การวิจารณ์หรือแสดงความคิดเห็น  ภายในวันที่  13 ธันวาคม  2561 

 ประกาศ  ณ  วันที่  7  ธันวาคม  2561 
 
 

สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ 
หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 

 
1. ทางไปรษณีย์ 

 ส่งถึง  :  งานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

   1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180 
2. โทรศัพท ์ :  02-5290674-7, 02-9093031-4  ต่อ  316, 385 
3. โทรสาร :  02-5292580, 02-9091753 
4. ทางเว็บไซต์ :  www.vru.ac.th 
5. E-Mail  :  procurement@vru.ac.th  

 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  ความคุ้นเคย ประธานกรรมการ 
  อาจารย์วิศวรรธน์  พัชรวิชญ์  กรรมการ 
  อาจารย์ธราพงษ์  พัฒนศักดิ์ภิญโญ  กรรมการและเลขานุการ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

http://www.vru.ac.th/
mailto:procurement@vru.ac.th

