ขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ประกวดราคางานปรับปรุงโซนห้องสมุดสีเขียวตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 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
ราชภัฏ พ.ศ. 2547
ในการนี้มหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะดาเนินการประกวดราคางานปรับปรุงโซนห้องสมุดสีเขียว
ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เพื่อเป็น การปรับโซนห้องสมุดสีเขียวในการประหยัดพลังงาน และเตรียมความพร้อม ความเหมาะสมของ
สถานที่ที่ใช้เป็นแหล่งความรู้ ศึกษาหาข้อมูลด้านวิชาการต่างๆ เพิ่มพูนทักษะของมหาวิทยาลัยต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อดาเนินการงานปรับปรุงโซนห้องสมุดสีเขียว เป็นการประหยัดพลังงาน และจัดพื้นที่ให้มีความ
พร้ อ มส าหรั บ การให้ บ ริ ก ารและเป็ น แหล่ ง ความรู้ แ ละพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นวิ ช าการแขนงต่ า งๆ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพต่อไป
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่ เป็ น บุ คคลซึ่งถูก ระบุ ชื่อไว้ในบั ญ ชีรายชื่อผู้ ทิ้ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
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3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
3.14 ต้องเป็ น นิ ติบุ คคล ที่ จดทะเบี ยนวัตถุประสงค์ในการดาเนิ นงานเกี่ยวข้องกับ ลั กษณะงานที่
ประกวดราคา ซึ่ งมี ผ ลงานในวงเงิน ไม่ น้ อยกว่ า 1,250,000.- บาท (หนึ่ ง ล้ านสองแสนห้ าหมื่ น บาทถ้ ว น)
ต่อ 1 สัญญา โดยผลงานดังกล่าวต้องส่งมอบแล้วเสร็จทั้งสัญญามาแล้วไม่เกิน 5 ปี นับจากวันทาการก่อสร้าง
แล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ ซึ่งเป็นผลงานที่ดี
เป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานั้นทุกประการ โดยผลงานดังกล่าว
จะต้องเป็นผลงานในประเทศไทยและเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชื่อถือ
ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองผลงาน ออกโดยผู้ว่าจ้างของแต่ละผลงานมาแสดง (กรณีเป็นผลงานเอกชน
จะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวดงานตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนั้นจากกรมสรรพกรแนบมาด้วย)
และผลงานดังกล่ าว มหาวิทยาลั ย หรือคณะกรรมการประกวดราคา มีสิ ทธิเข้าไปดูสถานที่ห รือตรวจสอบ
ผลงานนั้น เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกผู้เ สนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการได้
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
3.15 ผู้เสนอราคาที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม และมิได้ลงนามไว้เป็น
หลักฐาน ให้ถือว่าผู้เสนอราคานั้นได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทั้งที่มีอยู่เดิม และที่ประกาศเพิ่มเติมโดย
ตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทั้งสิ้น ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนั้น และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
รับทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทั้งสองฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานที่ให้แล้วเสร็จ
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4. เงื่อนไขและข้อกาหนดเพิ่มเติม
4.1 ผู้ ช นะการประกวดราคาด้ ว ยวิธี ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ จะต้ อ งท าสั ญ ญาตามแบบที่
กรมบัญ ชีกลางกาหนดจะต้องดาเนิน การปรับปรุงโซนห้ องสมุดสี เขียวตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ดังกล่ าว ตามแบบรูป และรายละเอียดรายการประกอบแบบและใบแสดงปริมาณงานที่
กาหนดของมหาวิท ยาลั ย โดยวัส ดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็น วัส ดุที่มีคุณ ภาพที่ ดีมีมาตรฐานขั้น ต่าได้
มาตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมสิ่งก่อสร้างส่ วนควบอื่นๆ อุปกรณ์ รวมทั้ งงานระบบ ต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามกาหนด
ในกรณี ไม่ ส ามารถด าเนิ น การปรั บ ปรุ งโซนห้ อ งสมุ ด สี เขี ย วต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งได้ อันเนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยจะ
ไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ 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 การไฟฟ้า ฯ
การประปาฯ การกาจัดน้าเสีย การกาจัดขยะ การป้องกันอัคคีภัย และระบบโทรคมนาคมทุก ชนิด โดยจะต้อง
จัดให้มีการติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยน้าประปา และอุปกรณ์อื่นๆ แยกต่างหาก เพื่อความ
สะดวกและความเป็นธรรมสาหรับการจัดเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคเฉพาะในส่วนการก่อสร้างเท่านั้น
4.3 มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ ผู้รับจ้างพักภายในพื้นที่ก่อ สร้างหรือภายในมหาวิทยาลัย และใน
ระหว่างดาเนินงานผู้รับจ้างต้องดาเนินการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
ซึ่งหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น
5. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 โครงการงานปรับปรุงโซนห้องสมุดสีเขียว ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จานวน 1 งาน รายละเอียดประกอบด้วย
- แบบรูปรายการงานปรับปรุงโซนห้องสมุดสีเขียว
- รายการรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ
- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา
- เอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน
- เอกสารอื่นๆ
5.2 มหาวิทยาลัยจะกาหนดบริเวณพื้นทีท่ ี่จะดาเนินการปรับปรุงโซนห้องสมุดสีเขียว ตาบลคลองหนึ่ง
อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จานวน 1 งาน โดยพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในบริเวณที่ดินของมหาวิทยาลัย
ซึ่งตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุ มธานี
ในบริ เวณตามแผนผั งของมหาวิท ยาลั ย ซึ่ งขนาดพื้ น ที่ จ ริงที่ ม หาวิท ยาลั ย จะส่ งมอบนั้ น จะมี การวัดและ
ตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง เช่น
การปรับ พื้นที่ ถมดิน ปรับระดับ รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการดาเนินการดังกล่าว
ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น
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5.3 มหาวิทยาลัยมีอานาจหน้ าที่ในการตรวจสอบผลการดาเนิน งานปรับปรุงโซนห้องสมุดสีเขียว
ตาบลคลองหนึ่ ง อาเภอคลองหลวง จั งหวัดปทุ มธานี พร้อมส่ ว นควบอื่ นๆ อุป กรณ์ และงานระบบต่างๆ
ทั้ งหลาย เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเงื่อ นไขสั ญ ญา กฎหมาย กฎ ข้ อ บั งคับ รวมทั้ งระเบี ย บ ค าสั่ ง ประกาศใดๆ
หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการก่อสร้าง การบารุงรักษา รวมทั้งการใช้
ทรัพย์สินต่างๆ
6. ขอบเขตของงาน
ผู้ เสนอราคาต้ อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง โซนห้ อ งสมุ ด สี เขี ย วต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี ให้ได้ผลงานก่อสร้างตามมาตรฐานถูกต้องตรงตามรายละเอียดแบบก่อสร้างทั้งด้านโครงสร้าง
สถาปัตยกรรม และงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาและวงเงินงบประมาณที่กาหนดตามขอบเขต
ของงานดังต่อไปนี้
6.1 งานปรับเตรียมพื้นที่
6.2 งานวิศวกรรมโครงสร้าง
6.3 งานสถาปัตยกรรม
6.4 งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
6.5 งานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
6.6 งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อกาหนด 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
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งด าเนิ น การปรั บ ปรุ งโซนห้ อ งสมุ ด สี เขี ย ว ต าบลคลองหนึ่ ง อ าเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี จานวน 1 งาน ให้แล้วเสร็จภายในเวลา 120 วัน (ร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งให้เริ่มงานจากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 งวดงาน (สี่งวดงาน) ดังนี้
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 20 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- รื้อกระเบื้องและโครงหลังคาตามที่แบบกาหนด ทั้งหมด
- ขนย้ายชั้นวางหนังสือ และเฟอร์นิเจอร์เดิม ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงหลังคา ทั้งหมด
- ติดตั้งแผ่นเมทัลชีทมุงหลังคา ทั้งหมด
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือ
ทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
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งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 25 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ปูกระเบื้องยาง ทั้งหมด
- ติดตั้งที่นั่งขั้นบันได ทั้งหมด
- ติดตั้งท่อไฟฟ้า สายไฟฟ้า ท่อน้ายาเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซนต์
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลง
มือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 25 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่เหลือ ทั้งหมด
- ติดตั้งโครงเคร่าและฝ้าเพดาน ทั้งหมด
- ติดตั้งโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ ทั้งหมด
- ติดตั้งตู้โหลด พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ ทั้งหมด
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 90 วัน นั บตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือ
ทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดสุดท้าย จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 30 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตั้งงานเฟอร์นิเจอร์ Built-in ทั้งหมด
- งานทาความสะอาดตะแกรงและทาสีน้ามัน ทั้งหมด
- งานครุภัณฑ์ ทั้งหมด ทั้งหมด
- ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์เดิม กลับเข้ามาตามที่แบบกาหนด ทั้งหมด
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งแก้ไข
- งานทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาจ้างทุกประการและงานอื่น ๆ
ที่เหลือทั้งหมดและทดสอบ
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามรูปแบบรายการ ภายในกาหนด 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลง
มือทางานตามสัญญาเป็นต้นไป
ทั้ งนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ขอสงวนสิ ท ธิ์ในการปรับ เปลี่ ย นงวดงานให้ เหมาะสมตามมู ล ค่ างานก่ อ สร้ า ง
และแผนงานก่อสร้างจริง ก่อนการลงนามในสัญญา
8. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
ราคากลางงานปรับปรุงโซนห้ องสมุดสีเขียว ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
จานวน 1 งาน เป็นเงินทั้งสิ้น 5,000,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน
ค่าดาเนินการ ค่ากาไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมถึงค่าต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้ด้วยแล้ว
ทั้งนี้ การลงนามในสัญญารวมทั้งการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะกระทาได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติเงินจากสานักงบประมาณ แล้วเท่านั้น
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9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
การใช้อุปกรณ์หรือวัสดุใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียดการก่อสร้างหรือเอกสาร
ประกอบแบบที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องยื่นเรื่องต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติก่อนเสมอ และต้องมีหนังสือ
อนุมัติให้ใช้งานได้จากผูว้ ่าจ้างแล้วเท่านั้น จึงจะสามารถนาอุปกรณ์หรือวัสดุนั้นๆ มาใช้ได้
การเปลี่ ย นแปลงแก้ ไขใดๆ ที่ ไม่ เป็ น ไปตามแบบรายละเอี ยดการก่ อ สร้างที่ ได้ รับ การอนุ มั ติ แ ล้ ว
ผู้รับจ้างต้องขออนุมัติจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทาการ ก่อนการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขทุกครั้ง 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
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