รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการทางภาษา อาคาร 100 ป! แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ)
กรุงเทพฯ 3 แห,ง ของสํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
๑. ความเป"นมา
ดวยหองเรียนและปฏิบัติการทางภาษาประจําอาคาร 100 ป พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ มีอายุ
การใชงานมานานกว*า 28 ป รองรับการใชงานของอาจารย- บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไปประมาณ
2,500 คน แต*ละวันมีความถี่ในการใชงานต*อ ซม.สูง ป9จจุบันอยู*ในสภาพชํารุด ทรุดโทรมมาก และอาจ
ก*อใหเกิดความไม*ปลอดภัย/อุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการใหบริการแก*ผูใชงาน ดัง นั้น เพื่อ ใหการปรับ ปรุง
อาคารใหเหมาะสมกับ อาคารอื่น ๆ โดยมุ*ง จัด หมวดหมู*ข องอาคารตามการใชสอยใหสอดคลองกับ การ
บริหารจัด การทางการศึกษา ประกอบกับ การประหยัด งบประมาณของประเทศ จึงมีความจํา เป>น อย*า งยิ่ง
ที ่จ ะตองปรับ ปรุง อาคารดัง กล*า วใหเป>น หน*ว ยงานต*า งๆ ที ่จ ะสนับ สนุน การเรีย นการสอนใหมี
ประสิท ธิภ าพ เช*น หองเรีย น หองปฏิบ ัต ิก ารทางภาษา ซึ ่ง ควรเตรีย มใหมีข นาดและพื ้น ที ่ใ ชงานที่
เหมาะสม เพื่อทําใหมหาวิ ทยาลัยฯ มีศักยภาพในการปฏิบัติ งานตามพันธกิจ ในทุ กดาน
ทั้ ง นี้ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ ไดดํา เนิ น การในขั้ น ตอนของการกํา หนดแบบรูป รายการ ราคากลาง
และการแบ*งงวดงานและงวดเงิน เป>นที่เรียบรอยแลว และพรอมจะดําเนินการหาผูรับจางดวยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส- (Electronic Bidding : e-bidding) งานปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการทางภาษา อาคาร
100 ป แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ- กรุงเทพฯ 3 แห*ง ของสํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ ใหแลวเสร็จ
ตามที่ไดวางแผนไว
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื ่อ ใหหองเรี ย น และหองปฏิ บั ติ ก ารทางภาษาไดรับ การปรับ ปรุง ใหมีอ ายุก ารใชงาน
ยาวนานขึ้น โดยเนนการใชงบประมาณของประเทศอย*างประหยัดและคุมค*า
๒.๒ เพื่อการจัดหมวดหมู(การใชงานของหองเรียน และหองปฏิบัติการทางภาษา ใหเป+นไปตาม
มารฐานสากล ซึ่งจะทําใหการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒.๓ เพื่อใหภาพรวมของมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนา ทําใหบุคลากรทุกภาคส(วนเตรียมความ
พรอมเขาสู(การแข(งขันประชาคมอาเซียน (AEC) ต(อไป
๒.๔ เพื่อใหการจัดหาผูรับจางในการงานปรับปรุงหองเรียนและหองปฏิบัติการทางภาษา อาคาร
100 ป แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ- กรุงเทพฯ 3 แห*ง ของสํา นัก บริห ารบพิต รพิมุข วิศวกรรมศาสตรเป>นไปอย*างมีประสิทธิภาพ โปร*งใส ตรวจสอบได ลดป9ญหาการทุจริตคอร-รัปชั่นในกระบวนการจัดจางและ
มีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป>นไปตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุดวยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส- (Electronic Market : e-market) และดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- (Electronic
Bidding : e-bidding) และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด*วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/283 ลงวันที่
13 สิงหาคม 2558
๓. คุณสมบัติ...

-๒๓. คุณสมบัติของผู*ประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ ผูเสนอราคาตองเป>นผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาจาง
๓.๒ ผูเสนอราคาตองไม*เป>นผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไม*เป>นผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่ นเป>นผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓.๓ ผู เสนอราคาตองไม*เ ป> น ผูมี ผ ลประโยชน- ร* วมกั น กับ ผู ประสงค-จ ะเสนอราคารายอื่ น ณ วั น
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส- หรือไม*เป>นผูกระทําการอันเป>นการขัดขวางการแข*งขันราคาอย*างเป>น
ธรรมตามขอ ๑.6
๓.๔ ผูเสนอราคาตองไม*เป>นผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม*ยอมขึ้นศาลไทยเวน
แต*รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช*นว*านั้น
3.5 ผูเสนอราคาตองไม*เป>นผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาและหาม
ทําสัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
๓.6 ผูเสนอราคาตองเป>นนิติบุคคลและมีผลงานก*อสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จาง ในวงเงินไม*นอยกว*า 1,336,900 บาท (หนึ่งลานสามแสนสามหมื่นหกพันเการอยบาทถวน) และเป>น
ผลงานที่เป>นคู*สัญญาโดยตรงกับส*วนราชการ หน*วยงานตามกฎหมายว*าดวยระเบียบบริหารราชการส*วนทองถิ่น
หรือหน*วยอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเป>นราชการบริหารส*วนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน*วยงานเอกชนที่
มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกล*าวตองเป>นผลงานในสัญญาเดียวเท*านั้น ก*อสรางในประเทศไทย และ
เป> น ผลงานที่ ดํ า เนิ น การแลวเสร็ จ ในช* ว งที่ ผ* า นมาไม* เ กิ น 8 ป นั บ ถึ ง วั น ยื่ น เอกสารประกวดราคาจาง
อิเล็กทรอนิกส๓.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป>นคู*สัญญาตองไม*อยู*ในฐานะเป>นผูไม*แสดงบัญชีรายรับ รายจ*าย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ*ายไม*ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๓.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเป>นคู*สัญญากับหน*วยงานภาครัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส- (e-Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต-ศูนย-ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๓.9 คู*สัญญาตองรับและจ*ายเงินผ*านบัญชีธนาคาร เวนแต*การจ*ายเงินแต*ละครั้งซึ่งมีมูลค*าไม*เกิน
สามหมื่นบาทคู*สัญญาอาจจ*ายเป>นเงินสดก็ได
๓.10 ผูเสนอราคาจะตองแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผูควบคุมงานก*อสราง ซึ่งเป>นผูไดรับอนุญาต
ใหประกอบวิ ชาชี พ สถาป9 ตยกรรมควบคุ ม ไม* ต่ํ ากว* า ภาคี สถาปนิ ก สาขา สถาป9 ตยกรรมหลั ก หรื อสาขา
สถาป9ตยกรรมภายในและมัณฑนศิลปi จํานวน ๑ คน และ วิศวกรรมควบคุม ไม*ต่ํากว*า ภาคีวิศวกร สาขา
วิศวกรรมโยธา จํานวน ๑ คน ที่มีความชํานาญในการควบคุมการก*อสราง พรอมทั้งหนังสือรับรองของ
สถาปนิกและวิศวกรที่จะรับผิดชอบเป>นผูควบคุมงานตลอดโครงการก*อสราง และใบรับรองการเป>นสถาปนิกและ
วิศวกรประจําของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจของนิติบุคคลนั้นๆ

๔. แบบรูป...

-๓๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
ลั ก ษณะงาน เป+ น งานจางปรั บ ปรุ ง หองเรี ย นและหองปฏิ บั ติ ก ารทางภาษา อาคาร 100 ป
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ- กรุงเทพฯ 3 แห*ง โดยมีรายละเอียดดังนี้
๑. แบบรูปรายการ เป+นขนาด A๑ จํานวน ๓๑ แผ(น ประกอบดวย
- แบบสถาปAตยกรรม
จํานวน ๓๐ แผ(น
- แบบอื่น ๆ (ปก)
จํานวน ๑ แผ(น
๒. ประมาณราคา (แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕ (ก), แบบ ปร.๕ (ข),
แบบ ปร.๔)
จํานวน ๑๒ แผ(น
๓. ใบแบ(งงวดงานและงวดเงิน
จํานวน
๑ แผ(น
๔. รายการมาตรฐานการก(อสราง (๑ เล(ม)
จํานวน ๗๐ หนา
ซึ่งเมื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส-แลว ผูที่สนใจสามารถดาวน-โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส-ก*อนการเสนอราคา หรือสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซต- http://bpc.rmutr.ac.th
หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามไดทางหมายเลขโทรศัพท- ๐ ๒๒๒๑ ๒๘๓๐ ต*อ ๕๒๔๕ และ
หมายเลขโทรศัพท- ๐ ๒๒๒๑ ๒๘๓๐ ต*อ ๕๒๔๕ ในวันและเวลาราชการ
๕. ระยะเวลาดําเนินการในการประกวดราคา
ระหว(างเดือน มกราคม – กุมภาพันธI ๒๕๕๙
๖. ระยะเวลาส3งมอบงาน
- สถานที่ ก( อสราง มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลรั ต นโกสิ น ทรI พื้ น ที่ บ พิ ต รพิ มุ ข จั กรวรรดิ
เลขที่ ๒๖๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศI กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
- กําหนดเวลาก(อสรางแลวเสร็จสมบูรณIตามแบบรูปรายการและส(งมอบใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรั ต นโกสิ น ทรI ภายในระยะเวลา ๑๒๐ วั น (หนึ่ งร* อยยี่ สิบ วั น ) นั บถั ด จากวั น ลงนามในสั ญญา
โดยแบ(งงวดงานทั้งหมด จํานวน ๔ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ*ายเงินให ๒๐ % ของราคาที่ประกวดไดเมื่อผูรับจางไดทําการ
รื้อถอนบานประตู ดวงโคม เตารับ พั ดลม ลํ าโพง เครื่องปรับอากาศ และสายไฟฟr าต*างๆ
ทั้งหมด ประกอบและติดตั้งฝrาเพดานทั้งหมด งานเดินสายรอยท*อไฟฟrาทั้งหมด
แลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป>นตนไป
งวดที่ ๒ จะจ*ายเงินให ๒๕ % ของราคาที่ประกวดไดเมื่อผูรับจางไดทําการ
ปูกระเบื้องพื้น ติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด ประกอบติดตั้งบานประตูทั้งหมด
แลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป>นตนไป
งวดที่ ๓ จะจ*ายเงินให ๒๕ % ของราคาที่ประกวดไดเมื่อผูรับจางไดทําการ
ประกอบติดตั้งดวงโคม และอุปกรณ-ไฟฟrาทั้งหมด เช*น พัดลม เครื่องปรับอากาศ งานทาสี
ภายใน ทั้งหมด ติดตั้งไวท-บอร-ดกระจกทั้งหมด
แลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป>นตนไป

งวดที่ ๓...

-๔งวดที่ ๔ (งวดสุดทาย) จะจ*ายเงินให ๓๐ % ของราคาที่ประกวดไดเมื่อผูรับจางไดทําการ
จั ด หาครุ ภั ณ ฑ- ต* า งๆ ทั้ ง หมด ซึ่ ง ประกอบดวยโปรเจคเตอร- เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร- ฯลฯ
จัดทํางานเก็บอื่นๆ ตามแบบรูปรายการ งานทดสอบระบบไฟฟrา และอุปกรณ-อิเล็กทรอนิกส- ทําความสะอาดพื้น
พรอมขนยายวัสดุ อุปกรณ-ที่ไม*เกี่ยวของออกนอกพื้นที่
แลวเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป>นตนไป
๗. ราคาสูงสุดที่ใช*ในการประกวดราคา
- วงเงิ น งบประมาณ จํ า นวนเงิ น ๒,๖๗๓,๘๐๐ บาท (สองลานหกแสนเจ็ ด หมื่ น สามพั น
แปดรอยบาทถวน)
- ราคากลางงานก( อ สราง จํ า นวนเงิ น ๒,67๑,124.31 บาท (สองลานหกแสนเจ็ ด หมื่ น
หนึ่งพันหนึ่งรอยยี่สิบสี่บาทสามสิบเอ็ดสตางค๘. สถานที่ติดต3อเพื่อขอทราบข*อมูลเพิ่มเติม และส3งข*อเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส,งขอเสนอแนะ วิจารณ) หรือมีคิดเห็นเป7นลายลักษณ)อักษร เกี่ยวกับร*างประกาศและร*าง
เอกสารประกวดราคาของงานนี้ ไดที่
๑. ทางจดหมายลงทะเบียน (ทางไปรษณีย))
ส(งถึง
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
สํานักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทรI
๒๖๔ ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศI จังหวัดกรุงเทพมหานคร ๑๐๑๐๐
๒. โทรสาร
๐ -๒๒๒๖-๔๘๗๙
๓. E-Mail
gprocurement@rmutr.ac.th
สามารถติดต,อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม ไดที่
๑. โทรศัพท
๒. ทางเว็บไซต

๐- ๒๒๒๑ – ๒๘๓๐ , ๐- ๒๒๒ - ๒๘๑๔ ต(อ ๕๒๔๕
www.bpc.rmutr.ac.th , www.rmutr.ac.th

คณะกรรมการ...

-๕คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
(ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ
(นางวรางคณา นิ่มเจริญ)
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(ว*าที่รอยตรี สมบัติ สมคะเนย-)
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการ
(ผศ.สมชาย รัตนปริญญา)
(ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ
(นางสาวนิตยา คลังคา)

