
ขอบเขตของงาน 
(Terms Of Reference : TOR) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 
เรื่อง  ประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล 

โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
------------------------------------ 

1. เหตุผลและความจ าเป็น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษา 

สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ตั้งอยู่
เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีภารกิจหลักในการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม 
ปรับปรุงพัฒนา ถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริม
วิทยฐานะครู ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์จะด าเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการ
เครื่องกล จ านวน 1 งาน เพ่ือใช้ส าหรับการเรียนการสอน การปฏิบัติงาน และการท ากิจกรรมของนักศึกษา จึง
มีความจ าเป็นที่จะต้องจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล เพ่ือความพร้อมที่จะรองรับ
ตามภารกิจของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

เพ่ือให้ผลงานทั้งหมด ได้ตามมาตรฐาน มีคุณภาพที่ดี และมีสภาพพร้อมใช้งานได้ทันทีโดยมีขอบเขต
ของงานเป็นไปตามข้อก าหนด และเงื่อนไขทั่วไป ดังรายละเอียดที่จะกล่าวถึงต่อไป  

 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยานของรัฐไว้ชั่วคราว 

เนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
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 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนด 

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเปนผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถุกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คระกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 

3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นงเนสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ก าหนด 

3.14 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือ
ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง  ในวงเงินไม่น้อยกว่า 380,000.-บาท (สามแสน
แปดหมื่นบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา โดยผลงานดังกล่าวต้องส่งมอบแล้วเสร็จทั้งสัญญามาแล้วไม่เกิน  5 ปี  นับ
จากวันท าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
ซ่ึงเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป  และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ ซึ่ง
ผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทยและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชื่อถือ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน ออกโดยผู้ว่าจ้างของแต่ละ
ผลงานมาแสดง (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดงานตลอดจนหลักฐานการเสียภาษี
ของงานนั้นจากกรมสรรพกรแนบมาด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัยฯ หรือคณะกรรมการประกวด
ราคา มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนั้น เพ่ือประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาผลงานที่ระบุข้างต้นนี้ ว่าเป็น
ผลงานที่ดีและมีคุณภาพหรือไม่ เพ่ือประโยชน์ทางราชการให้ได้ผู้รับจ้างที่มีประสบการณ์ในการท างาน มี
ผลงานที่มีคุณภาพ อีกทั้งข้อก าหนดนี้มิได้เจาะจง หรือผูกขาดว่าจะต้องเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดราย
หนึ่ง โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นต้นฉบับหนังสือรับรองผลงานพร้อมต้นฉบับของคู่สัญญาดังกล่าว
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ จะคืนต้นฉบับเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาภายหลัง
การพิจารณาเสร็จสิ้นแล้ว 

3.15 กรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที ่นร (กวพ) 1305/ 
ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้ 

3.15.1 กรณีที่กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
เงื่อนไขทีก่ าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนคุณสมบัติด้าน 
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ผลงานก่อสร้างกิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงาน
ก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

3.16 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีวิศวกรควบคุมงานไม่ต่ ากว่าระดับภาคี ที่มีประสบการณ์ท างานไม่
น้อยกว่า 1 ปี สามารถท างานได้เต็มเวลาในโครงการฯ รับผิดชอบในการด าเนินการก่อสร้าง โดยวิศวกรต้องมี
คุณวุฒิตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ขาดอายุและ   
ไม่อยู่ระหว่างพักหรือเพิกถอนใบอนุญาต หลักฐานที่ใช้ต้องน าฉบับจริง หรือส าเนาที่มีการรับรองมาแสดงต่อ
คณะกรรมการประกวดราคา 

โดยจะต้องส่งเอกสารส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  พร้อมลงลายมือชื่อเซ็นก ากับและ       
ค ารับรองการเข้าท าหน้าที่ประจ างานจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีพ้ืนฐานทาง
อุตสาหกรรม แนบมากับเอกสารประกอบการเสนอราคาในวันยื่นซองทางเทคนิค 

3.17  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญต่อความพร้อม
ด้านการท าสัญญาจ้างของผู้ประสงค์จะเสนอราคา ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องลงนามในสัญญาจ้างกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ภายใน 5 วัน นับตั้งแต่วันถัดไปจากวันที่ได้รับแจ้ง 
หากผู้ประสงค์จะเสนอราคาผู้ทรงสิทธิ์ไม่สามารถเข้าท าสัญญาได้ด้วยเหตุใดก็ตาม มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิ์ที่
จะด าเนินการให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาผู้ที่ทรงสิทธิ์นั้น เป็นผู้ละทิ้งงาน และด าเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ 
ของทางราชการโดยเข้มงวด 

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติและ
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ประสงค์จะเสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อก าหนดในการ
ประกวดราคาหรือไม่ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี้ 

3.18  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และมิได้  
ลงนามไว้เป็นหลักฐาน ให้ถือว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคานั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิม 
และที่ประกาศเพ่ิมเติมโดยตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆเพ่ิมขึ้น ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น 
ซึ่งผู้ประสงค์จะเสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้
รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยไม่ได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่
ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการรับทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้งสองฝ่ายใน
เรื่องท่ีโต้แย้งในวันดูสถานทึ่ให้แล้วเสร็จ 
 
4.  เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่มเติม 

4.1  ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด จะต้องด าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกลดังกล่าว  ตามแบบรูปและ
รายละเอียดรายการประกอบแบบและใบแสดงปริมาณงานที่ก าหนดของมหาวิทยาลัยฯ  โดยวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างจะต้องเป็นวัสดุที่มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานขั้นต่ าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก .) พร้อม
สิ่งก่อสร้างส่วนควบอื่นๆ อุปกรณ์รวมทั้งงานระบบต่างๆ ที่เก่ียวข้องแล้วเสร็จตามก าหนด 

ในกรณีไม่สามารถด าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกลดังกล่าวให้แล้ว
เสร็จตามวรรคหนึ่งได้  อันเนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยฯ จะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยเป็นภาระรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว 

4.2 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์ และการต่อเชื่อมระบบ
สาธารณูปโภคหลักที่อาจจะเป็นระบบของทางมหาวิทยาลัยฯ หรือเป็นระบบของทางราชการ เช่น การไฟฟ้า  
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การประปา การก าจัดน้ าเสีย การก าจัดขยะ การป้องกันอัคคีภัย และระบบโทรคมนาคมทุกชนิด โดยจะต้องจัด
ให้มีการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยน้ าประปา และอุปกรณ์อ่ืนๆ แยกต่างหาก เพ่ือความสะดวก
และความเป็นธรรมส าหรับการจัดเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคเฉพาะในส่วนการก่อสร้างอาคาร 

4.3  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้ผู้รับจ้างพักภายในพ้ืนที่ก่อสร้างหรือภายในมหาวิทยาลัย  และใน
ระหว่างด าเนินงานผู้รับจ้างต้องด าเนินการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
ซึ่งหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น  

 
5.  แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ     

5 .1  โครงการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล รายละเอียดของงาน
ประกอบด้วย 

- แบบรูปรายการของงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารฯ ครั้งนี ้
- รายการรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ 
- สรุปรายการประมาณราคาก่อสร้าง 
- งวดงานงวดเงินงานการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล 
- เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง (ถ้ามี) 

5.2  มหาวิทยาลัยจะก าหนดบริเวณที่ดินที่จะด าเนินการปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการ
เครื่องกล โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน  
กม. 48 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในบริเวณตามแผนผังของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ง
ขนาดพ้ืนที่จริงที่มหาวิทยาลัยฯ จะส่งมอบนั้น จะมีการวัดและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง โดยผู้เสนอ
ราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง เช่น การปรับพ้ืนที่ ถมดิน ปรับระดับ รื้อถอนสิ่ง
ปลูกสร้างเดิม เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการดังกล่าวผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น 

5.3  มหาวิทยาลัยมีอ านาจหน้าที่ในการตรวจสอบผลการด าเนินงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุม
อาคารปฏิบัติการเครื่องกล พร้อมส่วนควบอ่ืนๆ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ทั้งหลาย เพ่ือให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขสัญญา กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ ค าสั่ง ประกาศใดๆ หลักเกณฑ์และมาตรฐานความ
ปลอดภัยที่เก่ียวข้อง และติดตามผลการก่อสร้าง การบ ารุงรักษา รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินต่างๆ   

 
6. คุณลักษณะของงานจ้าง  

ผู้ประสงค์จะเสนอราคางานจ้างปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี จะต้อง
ศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียดรายการประกอบแบบ เงื่อนไข และข้อก าหนด ระยะเวลาต่าง ๆ ให้เป็นที่
เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หากไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามผู้ออกแบบ คณะกรรมการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ตรวจสอบสภาพจริงของสถานที่ก่อสร้าง และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว 
จะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไม่อ่านหรือท าความเข้าใจ หรืออ้างความส าคัญผิดใน
ความหมายของข้อความต่าง ๆ ในการประกวดราคาครั้งนี้ไม่ได้ 

 
7.  ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน 

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการงานปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกล ณ คณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 75 วัน (เจ็ดสิบห้าวัน) นับถัดจากวันที่ ผู้รับจ้างได้รับหนังสือ
แจ้งให้เริ่มงานจากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 งวดงาน (สองงวดงาน) ดังนี้ 
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งวดที่  1   จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 40  ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังต่อไปนี้ 
- รื้อบล็อคทางเท้าของเดิมพร้อมขนย้าย 
- ตอกเสาเข็ม ค.ส.ล  ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
- เทคอนกรีตพ้ืนหล่อในที่ท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งเหล็กโครงหลังคาพร้อมทาสีน้ ามันโครงเหล็กหลังคาทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ภายในก าหนด 45 วัน    

นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป                 
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 60 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
ดังต่อไปนี้ 

- มุงหลังคาแผ่น  Metal  Sheet  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ติดตั้งแผงประตูเหล็กท้ังหมดแล้วเสร็จ 
- เดินท่อร้อยสายไฟพร้อมติดตั้งโคมไฟ  ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ท าพ้ืนผิว  PU ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการและงานอ่ืน ๆ ที่เหลือ

ทั้งหมดพร้อมใช้งาน งาน Site Cleaning ทั้งหมดแล้วเสร็จ ส่งหลักฐานการช าระค่า
สาธารณูปโภค  ทั้งหมดเช่น ค่าน้ า ค่าไฟ หรืออ่ืนๆ มอบคืนพ้ืนที่ให้ทางมหาวิทยาลัยฯ ภายใน
ก าหนด 75 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือท างานตามสัญญาเป็นต้นไป 

มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงวดงานให้เหมาะสมตามมูลค่างานก่อสร้างและ
แผนการท างาน (แผนการก่อสร้าง : Construction Plan) จริงก่อนการลงนามในสัญญา 

 
8. เงื่อนไขในการปฏิบัติงาน 

8.1 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนปฏิบัติงานให้กับผู้ว่าจ้าง และจัดส่งรายชื่อพร้อมส าเนาบัตรประชาชนของ
พนักงานของผู้รับจ้างที่เข้าด าเนินงานในครั้งนี้ และจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการท างานอย่าง
ละเอียดและชัดเจน ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้าง แล้วยื่นให้ผู้ว่าจ้าง
ผ่านผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ก่อนการด าเนินการก่อสร้างภายใน 5 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

8.2 การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างหากท าให้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างข้างเคียงเกิดความเสียหายผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบต่ออาคารที่เสียหายและแก้ไขใหม่ให้เหมือนเดิม โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าใช้จ่าย
จากผู้ว่าจ้างแต่อย่างใด  

8.3 ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในความผิดพลาดเสียหายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นแก่งานและบุคคลในระหว่าง
ปฏิบัติงานจนกระท่ังหมดพันธะสัญญาด้วยการชดใช้ค่าเสียหายซ่อมแซมหรือรื้อถอนท าให้ใหม่ตามควรแก่กรณี 
ที่ผู้ว่าจ้างเห็นสมควร  

8.4 ขณะด าเนินการก่อสร้าง ต้องไม่มีสิ่งกีดขวางการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และผู้รับจ้างจะต้อง
ควบคุมพนักงานของผู้รับจ้างไม่ให้ลุกล้ าเข้าไปในเขตหวงห้ามต่างๆ ของผู้ว่าจ้างเป็นอันขาด  

8.5 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเรื่องการรักษาความปลอดภัย ภายในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน ตามกฎระเบียบ 
และข้อบังคับของหน่วยงานที่ก าหนดไว้ และหากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกับการรักษาความปลอดภัยผู้รับจ้าง
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

8.6 การเข้ามาท างานก่อสร้าง หากผู้รับจ้างจะเข้าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ หรือ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าหนังสือขออนุญาตต่อประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยผ่านผู้
ควบคุมงาน และต้องได้รับอนุญาตให้เข้าท างานได้ก่อนจึงสามารถเข้ามาท างานได้  
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9. วงเงินในการจัดจ้าง  
เงินงบประมาณ รวมวงเงินทั้งสิ้น 765,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
ราคากลางค่าปรับปรุงต่อเติมหลังคาคลุมอาคารปฏิบัติการเครื่องกลรวมเป็นเป็นเงินทั้งสิ้น 

765,000.00 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่าด าเนินการ ค่า
ก าไร และภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% รวมถึงค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว 

ทั้งนี้ การลงนามในสัญญารวมทั้งการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะกระท าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติเงินจากส านักงบประมาณ แล้วเท่านั้น 
 

------------------------------------ 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์  

หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่ 
 
1. ทางไปรษณีย์ 
  ส่งถึง :  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

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

2. โทรศัพท ์ :  02-5290674-7 ต่อ  180-183  , 02-5293829, 02-9093048    
3. ทางเว็บไซต ์ :  www.vru.ac.th 
4. E-mail      :  facultyoit@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 

http://www.vru.ac.th/

