ขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี จานวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี
ส่งเสริมและทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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ในการนี้มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะดาเนินการประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จานวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัด
ปทุมธานี เนื่องจากระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย เดิมมีการชารุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานเป็น
อย่างมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้เป็นที่สาหรับบริการการศึกษา จึง
มีความจาเป็นที่จะต้องดาเนินการจ้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ดี มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมสาหรับสถาบันการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย ให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งานได้ และ
และมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบั ญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครับกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิ กส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้นกันเช่นว่านั้น
3.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังกาหนด
3.11 ต้องเป็ น นิ ติบุ คคล ที่ จดทะเบี ยนวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงานเกี่ยวข้องกับ ลั กษณะงานที่
ประกวดราคา ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างหรืองานระบบประปาที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา โดยผลงานดังกล่าวต้องส่งมอบแล้ว
เสร็จทั้งสัญญามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทาการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคา
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตาม
เงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทยและเป็นผลงานที่เป็น
คู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน
อื่ น ซึ่ ง กฎหมายบั ญ ญั ติ ให้ มี ฐ านะเป็ น ราชการบริ ห ารส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ หน่ ว ยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เชื่อถือ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน ออก
โดยผู้ว่าจ้างของแต่ละผลงานมาแสดง (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดงานตลอดจน
หลั กฐานการเสี ย ภาษี ของงานนั้ น จากกรมสรรพกรแนบมาด้ว ย) และผลงานดั งกล่ าว มหาวิท ยาลั ย หรือ
คณะกรรมการประกวดราคา มีสิ ท ธิเข้าไปดูส ถานที่ห รือตรวจสอบผลงานนั้ น เพื่อประกอบการพิ จารณา
คัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อกาหนดในการประกวดราคา
หรือ ไม่ หากผู้ เสนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ครบถ้ ว น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครั้งนี้
3.12 ผู้เสนอราคาที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และมิได้ลงนามไว้เป็น
หลักฐาน ให้ถือว่าผู้เสนอราคานั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิม และที่ประกาศเพิ่มเติมโดย
ตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั้น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
รับทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานทึ่ให้แล้วเสร็จ
4. เงื่อนไขและข้อกาหนดเพิ่มเติม
4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องทาสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนด จะต้องดาเนินการปรับปรุงสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ดังกล่าว ตามแบบรูปและรายละเอียด
รายการประกอบแบบและใบแสดงปริมาณงานที่กาหนดของมหาวิทยาลัย โดยวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้อง
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เป็นวัสดุที่มีคุณภาพที่ดีมีมาตรฐานขั้นต่าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมสิ่งก่อสร้างส่วนควบ
อื่นๆ อุปกรณ์รวมทั้งงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามกาหนด
ในกรณีไม่สามารถดาเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ตามวรรคหนึ่ งได้ อั น เนื่ องมาจากความผิ ดของผู้ รับ จ้าง มหาวิท ยาลั ย จะไม่ รับ ผิ ดชอบในค่าเสี ยหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยเป็นภาระรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว
4.2 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หาอุ ป กรณ์ และการต่ อ เชื่ อ มระบบ
สาธารณูปโภคหลักที่อาจจะเป็นระบบของทางมหาวิทยาลัย หรือเป็นระบบของทางราชการ เช่น การไฟฟ้าฯ
การประปาฯ การกาจัดน้าเสีย การกาจัดขยะ การป้องกันอัคคีภัย และระบบโทรคมนาคมทุกชนิด โดยจะต้อง
จัดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยน้าประปา และอุปกรณ์อื่นๆ แยกต่างหาก เพื่อความ
สะดวกและความเป็นธรรมสาหรับการจัดเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคเฉพาะในส่วนการก่อสร้างเท่านั้น
4.3 มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ ผู้รับจ้างพักภายในพื้นที่ก่อสร้างหรือภายในมหาวิทยาลัย และใน
ระหว่างดาเนินงานผู้รับจ้างต้องดาเนินการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
ซึ่งหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
5. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย รายละเอียดประกอบด้วย
- แบบรูปรายการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย
- รายการรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ
- เอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน
- เอกสารอื่นๆ
5.2 มหาวิ ท ยาลั ย จะก าหนดบริ เวณที่ ดิ น ที่ จ ะด าเนิ น การปรั บ ปรุงระบบสาธารณู ป โภคภายใน
มหาวิทยาลัย โดยที่ดินดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัย ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน
กม. 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในบริเวณตามแผนผังของมหาวิทยาลัย ซึ่งขนาด
พื้นที่จริงที่มหาวิทยาลัยจะส่งมอบนั้น จะมีการวัดและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง โดยผู้เสนอราคา
จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง เช่น การปรับพื้นที่ ถมดิน ปรับระดับ รื้อถอนสิ่งปลูก
สร้างเดิม เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าวผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
5.3 มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบผลการดาเนินงานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค
ภายในมหาวิทยาลัย พร้อมส่วนควบอื่นๆ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ทั้งหลาย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไข
สัญญา กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ รวมทั้งระเบียบ คาสั่ง ประกาศใดๆ หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่
เกี่ยวข้อง และติดตามผลการก่อสร้าง การบารุงรักษา รวมทั้งการใช้ทรัพย์สินต่างๆ
6. ขอบเขตของงาน
ผู้เสนอราคาต้องดาเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ให้ได้ผลงานก่อสร้างตาม
มาตรฐานถูกต้องตรงตามรายละเอียดแบบก่อสร้างทั้งด้านโครงสร้าง สถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที่กาหนดตามขอบเขตของงานดังต่อไปนี้
6.1 งานทุบรื้อถอนหรือย้าย ปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้าง
6.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
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6.3 งานสถาปัตยกรรม
6.4 งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
6.5 งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาล
6.6 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ เงื่อนไข ข้ อกาหนด และระยะเวลา
ต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หากไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย รวมทั้งการ
ตรวจสอบสภาพจริงของสถานที่ก่อสร้าง และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมื่อผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแล้ว จะยกข้อ
เรี ย กร้ องหรื อข้ อ อ้ างโดยอาศั ย เหตุ จ ากการละเลยไม่ อ่านหรือ ท าความเข้ าใจ หรือ อ้ างความส าคั ญ ผิ ดใน
ความหมายของข้อความต่างๆ ในการประกวดราคาครั้งนี้ไม่ได้
7. ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในมหาวิทยาลัย ต.คลองหนึ่ง อ.คลอง
หลวง จ.ปทุมธานี จานวน 1 งาน ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 270 วัน (สองร้อยเจ็ดสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 7 งวดงาน (เจ็ดงวดงาน) ดังนี้
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 10 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานทาฐานถังแชมเปญใหม่
- งานถังเก็บน้าใต้ใหม่
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลง
มือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 10 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานถังแชมเปญใหม่
- งานห้องปั๊มน้าใหม่
- งานถังเก็บน้าใต้ดิน
- งานระบบท่อน้าพร้อมปั๊มน้าชุดถังแชมเปญใหม่, ถังเก็บน้าใต้ดินใหม่และห้องปั๊มน้าใหม่
ทั้งหมด
- งานไฟฟ้า (ขยายเขตแรงต่า) ทั้งหมด
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ลงมือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานล้างพร้อมเปลี่ยนท่อพร้อมทาสีถังแชมเปญ 1 (สนามกีฬา)
- งานล้างถังเก็บน้าใต้ดิน (สนามกีฬา)
- งานฐานรับถังกรองและติดตั้งถังกรอง (สนามกีฬา)
- งานเดินระบบท่อ, วาร์ว, ปั๊มน้าและระบบไฟฟ้าทั้งหมด (สนามกีฬา)
- งานปรับปรุงโรงสูบน้าบาดาลและห้องปั๊มน้าทั้งหมด (สนามกีฬา)
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
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- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ลงมือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 4 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานวางท่อกาวาไนด์ 4 นิ้วจากบ่อบาดาล (คณะมนุษยศาสตร์) ไปลงถังเก็บน้าใต้ดิน
(หน้าอาคารสิ่งแวดล้อม)
- งานตัด-เชื่อมท่อกาวาไนด์ 4 นิ้ว (คณะมนุษยศาสตร์)
- งานเดินระบบท่อ, วาร์ว, ปั๊มน้าและระบบไฟฟ้าทั้งหมด (คณะมนุษยศาสตร์)
- งานปรับปรุงโรงสูบน้าบาดาลและห้องปั๊มน้า ทั้งหมด (คณะมนุษยศาสตร์)
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ลงมือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 5 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานล้างถังเก็บน้าใต้ดิน (หน้าอาคารสิ่งแวดล้อม)
- งานฐานรับถังกรองและติดตั้งถังกรอง (หน้าอาคารสิ่งแวดล้อม)
- งานเดินระบบท่อ, วาร์ว, ปั๊มน้าและระบบไฟฟ้าทั้งหมด (หน้าอาคารสิ่งแวดล้อม)
- งานปรับปรุงโรงสูบน้าบาดาลและห้องปั๊มน้า ทั้งหมด (หน้าอาคารสิ่งแวดล้อม)
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 220 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ลงมือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 6 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานเดินระบบท่อ PE 100 (12.5) ขนาด 1 นิ้ว, 2 นิ้วและ 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
70 เปอร์เซนต์
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 250 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ลงมือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดสุดท้าย จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 20 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- งานเดินระบบท่อ PE 100 (12.5) ขนาด 1 นิ้ว, 2 นิ้วและ 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์
100 เปอร์เซนต์
- งานทดสอบระบบน้า-ไฟฟ้า ทั้งหมด
- งาน SITE CLEARING ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่ง ASBUILT DRAWING ฉบับสมบูรณ์ พร้อม CD จานวน 1 แผ่น
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข ระบบทั้งหมด
ครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการและงานอื่น ๆ ที่เหลือ
ทั้งหมดและทดสอบแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่ม
ลงมือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
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ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงวดงานให้เหมาะสมตามมูลค่างานก่อสร้าง และ
แผนงานก่อสร้างจริง ก่อนการลงนามในสัญญา
8. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ราคากลางงานปรั บ ปรุ ง ระบบสาธารณู ป โภคภายในมหาวิ ท ยาลั ย ต.คลองหนึ่ ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี จานวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ
ค่าแรงงาน ค่าดาเนินการ ค่ากาไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมถึงค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญารวมทั้งการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะกระทาได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติเงินจากสานักงบประมาณ แล้วเท่านั้น
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
การใช้อุปกรณ์หรือวัสดุใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียดการก่อสร้างหรือเอกสาร
ประกอบแบบที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องยื่นเรื่องต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติก่อนเสมอ และต้องมีหนังสือ
อนุมัติให้ใช้งานได้จากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนาอุปกรณ์หรือวัสดุนั้นๆ มาใช้ได้
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับ
จ้างต้องขออนุมัติจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ ก่อนการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ทุกครั้ง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบอุปกรณ์ในระบบทั้งหมด
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์
หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง : งานพัสดุ กองกลาง สานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
2. โทรศัพท์ : 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

