
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล  

จังหวัดนครปฐม ๑ ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๑.  ความเป็นมา  
 เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีวิสัยทัศน์ในการมุ่งผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ จึงมีความจ าเป็นในการ

ด าเนินการปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพ้ืนฐานวิศวกรรม โดยปรับปรุงชั้น 1 ของอาคารปฏิบัติการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ เพ่ือใช้พื้นที่และเครื่องมือในการลงมือปฏิบัติงานจริงส าหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้มี
ฝีมือ ท างานเป็นและมีประสิทธิภาพตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย แต่ เนื่องจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ไม่มีห้องปฏิบัติการกลางและเครื่องมือที่สามารถรองรับจ านวนนักศึกษาทั้ง 9 สาขาได้ และ
พ้ืนที่ใช้สอยเป็นพื้นที่ใต้อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 1 เป็นพื้นที่โล่งไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงานพ้ืนฐานไม่
มีการติดตั้งระบบและจัดโซนพ้ืนที่ตามมาตรฐานความปลอดภัย จึงมีความจ าเป็นในการปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการศึกษาในวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์และนักศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
ที่ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จะเปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการในขั้นตอนของการก าหนดแบบรูปรายการ ราคากลาง และ
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะด าเนินการหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) งานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้แล้วเสร็จตามที่ได้
วางแผนไว้ 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพ่ือให้มีห้องปฏิบัติการกลางพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีการติดตั้งเครื่องมือ มีการจัด
โซนพ้ืนที่อย่างเหมาะสมและค านึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษา 
 ๒.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถฝึกทักษะฝีมือในการปฏิบัติพื้นฐานเพื่อพัฒนาสู ่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิศวกรรม 
 ๒.๓ เพ่ือให้การจัดหาผู้รับจ้างในงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ ห้อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นไป
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) และตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/283 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558 

๓.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา                 
           ๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง 
            ๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียน
ชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 ๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ตามข้อ ๑.6  

3.4 ผู้เสนอราคา... 
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 ๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น    
 3.5 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท า
สัญญาตามที่ กวพ. ก าหนด 
 ๓.6 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง 
ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,228,750 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหม่ืนแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยอ่ืนซึ่งมกีฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น ก่อสร้างในประเทศ
ไทย และเป็นผลงานที่ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน ๕ ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  
 ๓.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
 ๓.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  
 ๓.9 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสาม
หมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
 ๓.10 ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงหลักฐานคุณสมบัติของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้
ประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุม  ไม่ต่ ากว่า ภาคีสถาปนิก  สาขา  สถาปัตยกรรมหลัก จ านวน   ๑   คน 
และ วิศวกรรมควบคุม  ไม่ต่ ากว่า  ภาคีวิศวกร  สาขา วิศวกรรมโยธา  จ านวน   ๑   คน ที่มีความช านาญใน
การควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งหนังสือรับรองของสถาปนิกและวิศวกรที่จะรับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอด
โครงการก่อสร้าง และใบรับรองการเป็นสถาปนิกและวิศวกรประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจ
ของนิติบุคคลนั้นๆ   
 3.11  ผู้เสนอราคาจะต้องน าหนังสือรับรองผลงาน, สัญญาคู่ฉบับ และบัญชีแสดงปริมาณงานและ
ราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 3.6 มาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 1 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา (วันท าการรุ่งขึ้น)  

๔.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ   
              ลักษณะงาน เป็นงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการกลางพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  แบบรูปรายการ เป็นขนาด A2  จ านวน 14  แผ่น ประกอบด้วย  
                       -  แบบสถาปัตยกรรม                     จ านวน      10    แผ่น  
 - แบบไฟฟ้า     จ านวน      1    แผ่น  
 - แบบสุขาภิบาล-ประปา    จ านวน      1    แผ่น  
 - แบบปรับอากาศ    จ านวน      1    แผ่น  
  -  แบบอ่ืน ๆ (ปก)     จ านวน       1   แผ่น  

2. ประมาณราคา... 
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 ๒.  ประมาณราคา (แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕ (ก), แบบ ปร.๕ (ข), 

      แบบ ปร.๔)     จ านวน      8  แผ่น 

 ๓.  ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน    จ านวน        1 แผ่น   

 ๔.  รายการมาตรฐานการก่อสร้าง (๑ เล่ม)   จ านวน      ๗๐  หน้า   

ซึ่งเมื่อประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://fis.rmutr.ac.th 

หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๖ และ      

0 2441 6028 ในวันและเวลาราชการ 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการในการประกวดราคา 

 ระหว่างเดือน  ธันวาคม 2558 – มกราคม  2559 

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  

            - สถานที่ก่อสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ ๙๖ หมู่ 

๓ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

            - ก าหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายในระยะเวลา 120 วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย

แบ่งงวดงานทั้งหมด จ านวน 4 งวด ดังนี้   

งวดที่ 1  จะจ่ายเงินให้.......25........% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ.......... 

 งานรื้อถอนกระถางต้นไม้ ก าแพงก่ออิฐฉาบปูน, งานรื้อถอนระบบงานไฟฟ้า(ดวงโคมไฟฟ้า) และงาน

ก่ออิฐผนังทั้งหมด แล้วเสร็จ.......... 

 แล้วเสร็จภายใน...........30........วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 2  จะจ่ายเงินให้........25........% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ...........  

งานฉาบปูนผนัง, งานทาสีผนัง , งานติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมเชื่อมต่อระบบน้ า, งานติดตั้งช่องระบาย

อากาศ โครงเหล็กกล่อง, งานติดตั้งประตู-หน้าต่างทั้งหมด และงานปูกระเบื้องพ้ืน  แล้วเสร็จ.......... 

 แล้วเสร็จภายใน...........60........วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 3  จะจ่ายเงินให้.......25.......% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ..........  

งานเดินท่อลมภายในห้องปฏิบัติการพร้อมเชื่อมต่อ, งานติดตั้งโคมไฟฟ้า, งานติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าพร้อม

เต้ารับ, งานประตูบานม้วนอัตโนมัติพร้อมติดตั้ง, พัดลมดูดอากาศ ขนาด 16 นิ้ว และงานติดตั้งพัดลมโคจร   

แล้วเสร็จ........... 

 แล้วเสร็จภายใน............90.........วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 4... 
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งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)  จะจ่ายเงินให้.......25........% ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ...........    
          งานเคลือบผิวพ้ืนห้องปฏิบัติการด้วย Epoxy, งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ, งานที่ระบุในแบบรูปรายการ
ทั้งหมด และงานท าความสะอาดพ้ืนที่บริเวณก่อสร้าง แล้วเสร็จ............ 
 แล้วเสร็จภายใน..........120.........วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

๗.  ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา 
          - วงเงินงบประมาณ จ านวนเงิน 2,457,500 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
          - ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวนเงิน 2,457,500 บาท (สองล้านสี่แสนห้าหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาท
ถ้วน)     

๘.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถ 
     ส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา
ของงานนี้ ได้ที ่               
      1.  ทางจดหมายลงทะเบียน (ทางไปรษณีย)์ 
             ส่งถึง  หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                   กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต าบลศาลายา  
                   อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

   2.  ทางโทรสาร       ๐–๒๘๘๙–๕๐๕๓     
 3.  ทาง E-Mail      gprocurement@rmutr.ac.th 

 สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
 1.  ทางโทรศัพท์      ๐–๒๔๔๑–๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๖ หรือ 0 2441 6028 
 2.  ทางเว็บไซต์ http://fis.rmutr.ac.th,  www.rmutr.ac.th  
 
 

คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 

                             (ลงชื่อ)......................................................ประธานกรรมการ          
                                                  (ดร.รัฐศักดิ์   พรหมมาศ) 
 

 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ          
                                             (นายอภิเสฏฐ์   สุวรรณสะอาด) 

 (ลงชื่อ)... 
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                             (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
                                          (นายพีระพงษ์   เพ็ชรพัน)  
 

                              (ลงชื่อ)......................................................กรรมการและเลขานุการ 
                                         (นางสาววราภรณ์  คงเจริญ)        

 
 


