
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต าบลศาลายา  

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ อาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

๑.  ความเป็นมา  
 ด้วยภารกิจในการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยี

ราชมงคลรัตนโกสินทร์ จึงมีความจ าเป็นในการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เนื่องจากวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมีความส าคัญมากข้ึนต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบัน การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสามารถ
ส่งเสริมการด ารงชีวิตที่ดีข้ึน แต่การน าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้โดยไม่มีการวางแผนหรือศึกษาอาจส่งผล
เสียต่อสภาพแวดล้อมและความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งมนุษย์ทุกคนต้องเก่ียวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อยู่ตลอดเวลา จะเห็นได้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของการให้การศึกษามากขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงมีความส าคัญต่อ
การด ารงชีพในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย จึงต้องจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้นตามภารกิจ และเพ่ือให้
การจัดตั้งคณะมีความพร้อมและสมบูรณ์แบบ สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ จึงควรมีพ้ืนที่ส าหรับกิจกรรม
การเรียนการสอนเพือ่รองรับนักศึกษาและบุคลากรที่จะด าเนินการในด้านการเรียนการสอนของคณะดังกล่าว 

 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินการในขั้นตอนของการก าหนดแบบรูปรายการ ราคากลาง และ
การแบ่งงวดงานและงวดเงิน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพร้อมจะด าเนินการหาผู้รับจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) งานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ อาคาร ให้แล้วเสร็จตามที่ได้วางแผนไว้ 
๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  เพื่อให้นักศึกษาสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพื้นที่ส าหรับการเรียนการสอนในแต่ละ
สาขา 
 ๒.2  เพื่อให้นักศึกษาสามารถใช้พื้นที่ส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับการเรียนการ
สอนสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๒.๓ เพ่ือให้การจัดหาผู้รับจ้างในงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๑ อาคาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งเป็นไปตาม
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (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 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคา
จ้าง โดยมีผลงานการก่อสร้างเป็นอาคาร คสล. ขนาดใหญ่พิเศษ มีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ตารางเมตร ๑ อาคาร 
และมีความสูงไม่น้อยกว่า ๕ ชั้น ในวงเงินไม่น้อยกว่า 147,450,000 บาท (หนึ่งร้อยสี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนห้า
หม่ืนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในอาคารดังกล่าวจะต้องมีผลงานในการก่อสร้างงานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ระบบลิฟต์ และระบบป้องกันอัคคีภัย เป็นต้น และต้องไม่เป็นอาคาร
ประเภทโรงงาน คลังสินค้า ตึกแถว และอาคารจอดรถ โดยผลงานที่เสนอนี้ต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ 
เชื่อถือ ซึ่งสัญญางานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น ก่อสร้างในประเทศไทย และเป็นผลงานที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในช่วงที่ผ่านมาไม่เกิน 10 ปี นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์  
 ๓.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 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 สามัญสถาปนิก สาขา สถาปัตยกรรมหลัก จ านวน ๑ คน และ
วิศวกรรมควบคุม ไม่ต่ ากว่า สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา จ านวน ๑ คน, สามัญวิศวกร สาขา 
วิศวกรรมไฟฟ้า จ านวน ๑ คน,  สามัญวิศวกร สาขา วิศวกรรมเครื่องกล จ านวน ๑ คน และสามัญวิศวกร   
สาขา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม จ านวน ๑ คน ที่มีความช านาญในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมทั้งหนังสือรับรอง
ของสถาปนิกและวิศวกรที่จะ รับผิดชอบเป็นผู้ควบคุมงานตลอดโครงการก่อสร้าง และใบรับรองการเป็น
สถาปนิกและวิศวกรประจ าของนิติบุคคลที่ลงนามรับรองโดยผู้มีอ านาจของนิติบุคคลนั้นๆ    
 3.๑๑  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอระบบการจัดการความปลอดภัยในการท างานก่อสร้างเพ่ือป้องกันและ
ควบคุมอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นตามมาตรฐานความปลอดภัย ของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  และ
กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.) โดยยื่นหลักฐานส าเนา
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง   
 3.12  ผู้เสนอราคาจะต้องน าหนังสือรับรองผลงาน , สัญญาคู่ฉบับ และบัญชีแสดงปริมาณงานและ
ราคาวัสดุก่อสร้าง (B.O.Q.) ฉบับจริง ตามผลงานที่ยื่นเสนอในข้อ 3.6 มาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบ ภายใน 1 วันท าการ นับถัดจากวันเสนอราคา (วันท าการรุ่งขึ้น)  

4. แบบรูปรายการ... 
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๔.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ    
              ลักษณะอาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 11 ชั้น มีพ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 18,000 ตาราง 
เมตร โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑.  แบบรูปรายการ เป็นขนาด A1  จ านวน   405  แผ่น  ประกอบด้วย    
                       -  แบบสถาปัตยกรรม                     จ านวน    197   แผ่น   
  - แบบวิศวกรรมโครงสร้าง    จ านวน      43     แผ่น   
 - แบบวิศวกรรมไฟฟ้า    จ านวน      98     แผ่น   
 - แบบงานระบบป้องกันอัคคีภัย    จ านวน      20     แผ่น  
 - แบบงานระบบสุขาภิบาล    จ านวน      42 แผ่น    
  - แบบอ่ืน ๆ (ปก)      จ านวน       5    แผ่น  
 ๒.  ประมาณราคา (แบบ ปร.๖, แบบ ปร.๕ (ก), แบบ ปร.๕ (ข), 
      แบบ ปร.๔)     จ านวน      79  แผ่น 
 ๓.  ใบแบ่งงวดงานและงวดเงิน    จ านวน        4  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  มกราคม – มีนาคม 2559 

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน  
            - สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เลขที่ ๙๖ หมู่ ๓ ถนนพุทธมณฑล
สาย ๕ ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 
            - ก าหนดเวลาก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ตามแบบรูปรายการและส่งมอบให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ภายในระยะเวลา 750 วัน (เจ็ดร้อยห้าสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย
แบ่งงวดงานทั้งหมด จ านวน 25 งวด ดังนี้   

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้    3    % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 วางผังอาคาร ก่อสร้างส านักงานชั่วคราว อาคารเก็บวัสดุ เสนอแผนงานก่อสร้าง  เจาะส ารวจชั้นดิน  
พร้อมน าเสนอผลการใช้เสาเข็ม และแผนการตอกเสาเข็ม และตอกเสาเข็มทั้งหมด   
 แล้วเสร็จภายใน   60 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้  3     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ทดสอบการรับน้ าหนักของเสาเข็ม ขุดดินฐานราก ตัดและสกัดหัวเสาเข็ม หล่อฐานราก เสาต่อม่อ    
คอดิน เทเสาคอนกรีตเสริมเหล็กและผนังห้องลิฟต์ รับคานและพ้ืนชั้นที่ 2 
 แล้วเสร็จภายใน    90    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 
งวดที่ 3... 
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           งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้    4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 หล่อคาน และพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 2  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็ก รับพ้ืนชั้นที่ 3  
วางแผ่นพื้นส าเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า  
 แล้วเสร็จภายใน     120   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 4 จะจ่ายเงินให้  4      % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 หล่อคาน และพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที ่3 เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็ก รับพื้นชั้นที่ 4   
 แล้วเสร็จภายใน    150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 5 จะจ่ายเงินให้  4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  หล่อคาน  และพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่  4  เทเสาและผนังห้องลิฟตค์อนกรีตเสริมเหล็ก รับพื้นชั้นที่ 5   
 แล้วเสร็จภายใน     180    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 6 จะจ่ายเงินให้  4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  วางแผ่นพ้ืนส าเร็จรูปชั้นที่ 1 พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กทับหน้า ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบ
ประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้นที่ 1 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 5 เทเสา
และผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่  6  
 แล้วเสร็จภายใน    210   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 7 จะจ่ายเงินให้  4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น
ที่ 2 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 6 เทเสาและผนังห้องลิฟตค์อนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 7  
 แล้วเสร็จภายใน   240   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 8 จะจ่ายเงินให้  4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น
ที่ 3 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 7  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 8  
 แล้วเสร็จภายใน    270 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 9 จะจ่ายเงินให้  4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น
ที่ 4 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 8  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 9  
 แล้วเสร็จภายใน    300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 10 จะจ่ายเงินให้    4    % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น
ที่ 5 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 9  เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 10  
 แล้วเสร็จภายใน    330   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

งวดที่ 11... 
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 งวดที่ 11 จะจ่ายเงินให้    4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบาพร้อมติดตั้งวงกบประตู  หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียมและเหล็กชั้น
ที่ 6 และ 7 หล่อพ้ืนคอนกรีตอัดแรงชั้นที่ 10 เทเสาและผนังห้องลิฟต์คอนกรีตเสริมเหล็กรับพื้นชั้นที่ 11  
 แล้วเสร็จภายใน   360   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 12 จะจ่ายเงินให้    5     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  หล่อคาน พ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นที่ 11 หล่อโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนที่เหลือทั้ งหมด  
(ยกเว้นโครงสร้างอาคาร) ประกอบและติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ มุงหลังคาเหล็กรีดลอนทั้งหมด   
 แล้วเสร็จภายใน    390   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 13 จะจ่ายเงินให้    4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
  ก่อผนังมวลเบา พร้อมติดตั้งวงกบประตู หน้าต่าง (เฉพาะวงกบไม้) ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม และเหล็ก
ส่วนที่เหลือทั้งหมด งานฉาบปูนและโครงสร้างภายใน  ชั้นที่ 1 - 3 เดินท่อระบบประปาสุขาภิบาลและระบบ
ดับเพลิง ชั้นที่ 1 – 3   
 แล้วเสร็จภายใน    415   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 14 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในชั้นที่ 4 – 6 เดินท่อระบบประปาสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง  
ชั้นที่ 4 – 6 ปูวัสดุผิวพ้ืนชั้นที่ 1 – 2 (ยกเว้นผิวพ้ืนภายนอกอาคารชั้นที่ 1) กรุฝ้าเพดานชั้นที่ 1 – 2 เดิน
สายไฟฟ้าและสายงานระบบอ่ืนๆ ชั้นที่ 1 - 2 
  แล้วเสร็จภายใน     440    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 15 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 งานฉาบปูนผนังและโครงสร้างภายในชั้นที่ 7 – 11  เดินท่อระบบประปาสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง 
ชั้นที่ 7 – 11 ปูวัสดุผิวพ้ืนชั้นที่ 3 – 5  กรุฝ้าเพดานชั้นที่ 3 – 5  เดินสายไฟฟ้า  และสายงานระบบอ่ืนๆ       
ชั้นที่ 3 - 5 
  แล้วเสร็จภายใน    465    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 16 จะจ่ายเงินให้    5     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 งานฉาบปูนภายนอกอาคารทั้งหมด  ปูวัสดุผิวพ้ืนชั้นที่ 6 – 8 กรุฝ้าเพดานชั้นที่ 6  - 8 และเดิน
สายไฟฟ้า และเดินสายระบบอื่นๆ ชั้นที่ 6 - 8 
  แล้วเสร็จภายใน    490    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 17 จะจ่ายเงินให้    4    % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 กรุวัสดุผนังอลูมิเนียมคอมโพสิท ผนังตะแกรงเหล็กฉีก ผนังบังแดด และผนังอ่ืนๆ ทั้งหมด 
  แล้วเสร็จภายใน     515    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 18... 
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 งวดที่ 18 จะจ่ายเงินให้    4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

 ปูวัสดุผิวพ้ืนที่เหลือทั้งหมด (ยกเว้นวัสดุปูผิวพ้ืนภายนอก ชั้นที่ 1) กรุฝ้าเพดานพร้อมเดินสายไฟฟ้าและ

สายงานระบบอ่ืนๆทั้งหมด ประกอบและติดตั้งระบบเซลล์แสงอาทิตย์ทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งหมด 

  แล้วเสร็จภายใน    540   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 19 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาที่ประกวดได้เม่ือผู้รับจ้างได้ท าการ 

 ประกอบและติดตั้งบานประตู หน้าต่าง และสุขภัณฑ์ท้ังหมด   

  แล้วเสร็จภายใน     570    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 20 จะจ่ายเงินให้    5    % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

 ประกอบและติดตั้งดวงโคม เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับโทรศัพท์ และระบบไฟฟ้าทั้งหมด เช่น เครื่องก าเนิด

ไฟฟ้า เป็นต้น งานติดตั้งเครื่องปั๊มต่างๆ ทั้งหมด เช่น FIRE PUMP JOCKEY PUMP เป็นต้น 

  แล้วเสร็จภายใน    600   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 21 จะจ่ายเงินให้    4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

 ประกอบและติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งหมด งานติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งหมด และงานติดตั้ง

ระบบเสียงประกาศ  

  แล้วเสร็จภายใน    630   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 22 จะจ่ายเงินให้     4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

 เดินท่อระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร ติดตั้งบ่อพัก บ่อเกรอะ และส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสุขาภิบาล

ภายนอกอาคารทัง้หมด ปูพื้นภายนอกอาคารชั้นที่ 1 ทั้งหมด   

  แล้วเสร็จภายใน    660    วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 23 จะจ่ายเงินให้    4     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

 ทาสีภายนอก ภายในอาคารทั้งหมด ประกอบและติดตั้งหลังคาอลูมิเนียมคอมโพสิททั้งหมด ประกอบ

ติดตั้งบัวเชิงผนังทั้งหมด และงานติดตั้งราวระเบียง และราวบันไดทั้งหมด                                  

   แล้วเสร็จภายใน         690  วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

 งวดที่ 24 จะจ่ายเงินให้    4 % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

 ประกอบและติดตั้งลิฟต์ทั้งหมด จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารทั้งหมด งานประกอบและติดตั้งระบบ

ป้องกันฟ้าผ่า พร้อมติดตั้งป้ายชื่ออาคาร 

  แล้วเสร็จภายใน    720   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 
 

งวดที่ 25... 
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 งวดที่ 25 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้  3     % ของราคาท่ีประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
 ทดสอบระบบไฟฟ้า น้ าประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ และ     
จัดท างานเก็บอ่ืนๆ ตามที่ระบุในแบบรูปรายการทั้งหมด ท าความสะอาดบริเวณก่อสร้างและโดยรอบ รื้อถอน
สิ่งก่อสร้างชั่วคราว จัดท าแบบ AS-Built Drawing (แบบพิมพ์เขียวและบันทึกข้อมูลลงใน CD)   
  แล้วเสร็จภายใน    750   วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป 

๗.  ราคาสูงสุดที่ใช้ในการประกวดราคา 
          - วงเงินงบประมาณ จ านวนเงิน  294,900,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)          
 - ราคากลางงานก่อสร้าง จ านวนเงิน  294,900,000 บาท (สองร้อยเก้าสิบสี่ล้านเก้าแสนบาทถ้วน)     

๘.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น 
          สามารถส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างประกาศและร่าง
เอกสารประกวดราคาของงานนี้ ได้ที ่               
      1.  ทางจดหมายลงทะเบียน (ทางไปรษณีย)์ 
             ส่งถึง  หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
                   กองคลัง ส านักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
    ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต าบลศาลายา  
                   อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ 

   2.  ทางโทรสาร       ๐ 2441 6028      
 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          
                                         (ผศ.ดร.กฤชกนก   สุทัศน์ ณ อยุธยา) 
 
 (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ          
                                               (ผศ.สมชาย   รัตนปริญญา) 
 

 (ลงชื่อ)... 
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                             (ลงชื่อ)......................................................กรรมการ 
                                         (นายชยพล   ขุนทองนราพล)  
 

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

 
 


