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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
งานปรับปรุงตอเติมหองเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม 

จำนวน 1 รายการ 
 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

--------------------------------- 

1. หลักการและเหตุผล 
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปนหนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นใหม ตามประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เลม 135 

ตอนพิเศษ 31 ง เกี่ยวกับ ประกาศสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง เรื่อง การจัดตั้งสวนงาน

ในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง (ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2561) โดยปจจุบันวิทยาลัยวิศวกรรม

สังคีต เปดใหมีการเรียนการสอนในหลักสตูร วิศวกรรมดนตรีและสื่อประสม ซึ่งมีนักเรียนและผูปกครองใหความสนใจ

ในการเขาศึกษาตอกับทางวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต เปนจำนวนมากขึ้น ซึ่งหลังสูตรวิศวกรรมดนตรีและสื่อประสมเปน

หลักสูตรที่แรก และเปนหลักสูตรที่เดียวที่มีการเรียนการสอนในประเทศ ซึ่งเปนที่ใหความสนใจกับนักเรียนที่มีความ

ชื่นชอบทางดานวิทยาศาสตร วิชาฟสิกส คณิตศาสตร และยังรักทางดานดนตรี เสียงเพลง ดังนั้นสถาบันฯ จึงได

เล็งเห็นถึงความสำคัญโดยจัดใหมีหลักสูตรนี้ขึ้นภายใตวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต ที่มีบุคลากรทั้งคณาจารย แตละทานที่

มีความรูความสามารถ และประสบการณในการทำงานมาอยางยาวนาน ทำใหปจจุบันนักศึกษาที่สนใจเขาศึกษากับ

ทางวิทยาลัยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สถาบันฯจึงมีความจำเปนที่จะตองขยายปรับปรุงตอเติมหองเรียน ชั้น 4 อาคาร

เรียนรวม  เพื่อใหเพียงพอกับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นดังกลาว ทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองวิจัย เพื่อ

เตรียมพรอมสำหรับเปดรับนักศึกษาเขาศึกษาตอในหลักสูตรปริญญาโท 

2. วัตถุประสงค  

 2.1 เพื่อใชรองรับจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มมากขึ ้น ทั้งหองเรียน หองปฏิบัติการ และหองวิจัย เพื่อรองรับ

นักศึกษาที่เพิ่มขึ้น และสำหรับเตรียมพรองรับนักศึกษาในระดับปริญญาโทเพื่อผลิตผลงานวิจัย 

            2.2  เพื่อมีพื้นที่สำหรบัใชเปนหองปฏิบัติการใหเพียงพอกับการศึกษาและวิจัยสำหรับอาจารย รวมถึงโครงงานตางๆ 

ของนักศึกษาในหลักสูตร  

           2.3 เพื่อมีพื้นที่เพียงพอสำหรับการจัดทำกิจกรรมตางของวิทยาลัย 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 
3.4 ไมเปนบุคคลซึ ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั ่วคราว

เนื ่องจากเปนผู ที ่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู ทิ ้งงานเปนหุนสวน
ผูจัดการกรรมการ ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 
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3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 
3.8  ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื ่นขอเสนอรายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกสถาบัน  ณ  วันประกาศ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม      
ในการประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกสครั้งน้ี 

3.9  ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอ
ไดมีคำสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.10  ผูยื่นขอเสนอตองมีผลงานกอสรางประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจางกอสราง  ในวงเงินไมนอย
กวา  3,500,000.-  บาท  (สามลานหาแสนบาทถวน)  และเปนสัญญาเดียวที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนท่ีสถาบันเชื่อถือ  ผลงานยอนหลังไมเกิน  5  ป  นับจากวันที่งาน
แลวเสร็จถึงวันที่ย่ืนเอกสาร  โดยจะตองแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน พรอมสำเนาสัญญาที่สามารถ
แสดงไดวางานนั้นแลวเสร็จ มาพรอมกับในวันที่ย่ืนขอเสนอ 

3.11  ผู ย ื ่นข อเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจ างภาครัฐด วยอิเล ็กทรอนิกส   (Electronic 
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

3.12 ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีความพรอมดานบุคลากรเพื่อเสนอรายชื่อเขาปฏิบัติงานในโครงการน้ีโดย
กำหนดใหมีบุคลากรตามสาขาวิชาชีพที่กำหนดตอไปนี้เปนอยางนอย 
3.12.1 วิศวกรควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคี สาขาวิศวกรรม

โยธา หรือสถาปนิกควบคุมงาน มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุม ระดับภาคี 
สาขาสถาปตยกรรมหลัก มีประสบการณอยางนอย 5 ป จำนวน  1  คน 

3.12.2 โฟรแมน  จำนวน  1  คน วุฒิ ปวส. ชางไฟฟา/ชางกอสราง 
3.13 สถาบันขอสงวนสิทธิ ์ที ่จะไมพิจารณาการเสนอราคา กรณีที่บริษัท/หางราน/กิจการรวมคา,กิจการ       

คารวม และบริษัท/หางราน ที่มีชื่ออยูในกิจการรวมคาหรือคารวม ไดเปนผูรับจางกอสราง/ปรับปรุง     
ที่ยังดำเนินการไมแลวเสร็จ ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ตั้งแต 2 
โครงการ ขึ้นไป  
รายละเอียดตามขอ 3.12 ใหผูที่ชนะการเสนอราคา ใหยื่นเอกสารหลักฐานคุณสมบัติดานบุคลากร

ดังกลาวขางตนกอนทำสัญญาจาง 
 
4. เกณฑในการพจิารณาตัดสินคัดเลือกผูรับจางและการทำสัญญา 

สถาบันกำหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูรับจางงานปรับปรุงตอเติมหองเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน     
1 รายการ  โดยใชเกณฑราคา และจะพิจารณาจากราคารวม 

5. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ  

5.1 ผู ประสงคจะเสนอราคาสามารถศึกษารายละเอียดของงานตามโครงการนี ้ไดจากแบบร ูป และ
รายละเอียดประกอบแบบ งานปรับปรุงตอเตมิหองเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน  1 รายการ ซึ่ง
เปนเอกสารประกอบการประกวดราคาจางดวยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส 

5.2 ขอบเขตของงานปรับปรุงตอเติมหองเรียน ชั้น 4 อาคารเรียนรวม จำนวน 1 รายการ ดังนี้ 
5.2.1   งานปองกันฝุนละอองและวัสดุตกหลน พรอมปายไวนิลโครงการ 
5.2.2   หมวดงานรื้อถอน 
5.2.3 หมวดงานสถาปตยกรรม 
5.2.4   หมวดงานระบบไฟฟาแสงสวาง 
5.2.5  หมวดงานระบบสุขาภิบาล 
5.2.6   หมวดงานครุภัณฑ 



- 3 - 
 

5.2.7 หมวดงานอื่นๆ 
                5.2.8    แบบประมาณราคากลาง จำนวน 30 แผน 
                5.2.9    แบบรูปรายการ  จำนวน  64 แผน 
 5.2.10  รายการประกอบแบบ  จำนวน   4  เลม 

 
6.  เง่ือนไขเฉพาะงาน 

6.1  สถาบันขอสงวนสิทธิ์ไมจัดซื้อ/จัดจาง กับผูที่เสนอราคาได  หากสถาบันไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
ในการดำเนินการ โดยผูเสนอราคาไดไมสามารถเรียกรองคาเสยีหายและคาใชจายอื่น ๆ กับสถาบันได   

6.2 ผูวาจางไมอนุญาตใหผูรับจางกอสรางท่ีพักคนงานภายในพื้นที่สถาบัน  
6.3  ผูรับจางจะตองทำการสำรวจ และตรวจสอบพื้นที่จริงโดยละเอียด ถารูปแบบและรายละเอียดประกอบ

แบบขัดแยงกับสถานที่จริง ใหผูรับจางยึดถือการตัดสินของผูวาจางเปนหลักในการปฏิบัติงานโดยไมมี
เงื่อนไข หรือในกรณีรูปแบบกับรายการประกอบแบบขัดแยงกัน ใหถือประโยชนสูงสุดของสถาบันเปน
หลัก 

6.4 ในกรณีที่รูปแบบและรายการประกอบแบบไมระบุรายการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคบางสวนแตมี
ความจำเปนตองดำเนินการเพื่อใหการกอสรางดังกลาวเปนไปตามรูปแบบและรายการประกอบแบบ
แลว  ผูรับจางตองรับผิดชอบดำเนินการดวย โดยตองกระทำใหเปนไปอยางเรียบรอย และถูกตองตาม
คำสั่งของผูวาจางทุกประการ 

6.5 ขอกำหนดพิเศษของสัญญาจาง  อาจแสดงไวในรูปแบบหรือเอกสารเพิ่มเติมตอทายรายละเอียด หรือ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาจาง หรือเอกสารแยกตางหาก ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาจาง 

6.6 ในกรณีที่ผูวาจางพิจารณาแลวเห็นวาการทำงานของผูรบัจางอาจจะกอใหเกิดอันตรายหรือเปนสาเหตุให
เกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของทาวงราชการ  หรือสาธารณะอื่นใด  ผูวาจาง มีสิทธิ์สั่งให
ผูรับจางหยุดทำงานไดทันทีและผูรับจางตองปฏิบัติตามในทันทีจนกวาผูรับจางจะทำการแกไขใหเปนที่
ปลอดภัยแลวจึงจะอนุญาตใหทำงานตอไปได และการสั่งหยุดงานในกรณีนี้  ผูรับจางไมสามารถนำมา
เปนสาเหตุหรือเงื่อนไขใด ๆ  ในการขอตออายุสัญญาจางหรือคิดราคางานเพิ่มขึ้นแตประการใด 

6.7 ใหผูรับจางทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ทำงานใหเรียบรอย และปลอดภัยทุกวัน หากมีเศษซากวัสดุใด    
ท่ีใชการไมไดใหผูรับจางนำขนออกไปทิ้งภายนอกสถาบันทันที 

6.8 วัสดแุละสิ่งกีดขวางการปรับปรุงท่ีจำเปนตองขนยายออกไป  ผูรับจางตองดำเนินการโดยความเห็นชอบ
ของ ผูควบคุมงาน และมิใหเกิดความเสียหายแกทรัพยสินของทางราชการ  สำหรับคาใชจายเพื่อการนี้
เปนภาระของผูรับจาง 

6.9  ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดเน้ืองานบางสวน ใหผูรับจางถือราคาตามสญัญาเพ่ิมหรือลดเปนที่สิ้นสุด 
6.10  การตรวจงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานที่ผูวาจางแตงตั้ง มีสิทธิ์ในการตรวจสอบคุณภาพวัสดุและ

ตรวจสอบความกาวหนาของงาน ณ สถานที่ปรับปรุงไดตลอดเวลา การตรวจสอบนี้รวมถึงการตรวจ
เครื่องจักรเครื่องมือ อุปกรณ โรงงาน และสวนอื่นใดที่เก่ียวของกับกิจการงานจาง 
6.10.1 การตรวจสอบคุณภาพวัสดุที่นำมาใชงาน หากปรากฏวาคุณภาพไมไดตามขอกำหนดเปน

ภาระของผูรับจางตองแกไขหรือนำออกไป  แลวนำวัสดุที่มีคุณภาพตามขอกำหนดมาทดแทน 
6.10.2 การตรวจสอบคุณภาพงาน หากจำเปนตองทำการขุด รื้อ หรือเปดออก เพื่อการตรวจสอบ

แลว  เปนภาระของผูรับจางจะตองจัดทำใหม ใหเปนที่เรียบรอย มีคุณภาพใชได กรณีที่การ
ตรวจสอบนั้นกระทำภายหลังจากงานผานการตรวจสอบคุณภาพขั้นตนไปแลว เมื่อมี 
การตรวจสอบใหมพบวาคุณภาพของงานใชไมไดคาใชจายในการดำเนินการใหงานกลับสู
สภาพเดิมกอนดำเนินการตรวจสอบครั้งใหมนี้เปนของผูรับจาง 
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6.10.3 การทำงานใดหรือวัสดุที่นำมาใชงานที่มิไดอยูภายใตการควบคุมหรือเห็นชอบจากผูวาจาง
หรือ ผูควบคุมงาน ผูวาจางหรือผูควบคุมงานอาจสั่งใหแกไข หรือนำออกไปโดยผูรับจางตอง
รีบดำเนินการและรับภาระคาใชจายเองทั้งสิ้น ซึ่งผูรับจางตองใหความรวมมือและอำนวย
ความสะดวกจนกวาการตรวจสอบนั้นจะเสร็จเรียบรอยทุกครั้ง 

6.10.4 การจัดหาวัสดุและอุปกรณ ผูรับจางตองสั่งของลวงหนาและตรวจสอบจำนวนใหถูกตอง ไมวา
จะจัดหาภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม และจะตองเปนผูรับผิดชอบหากเกิดความ
ผิดพลาด ลาชาอันเปนเหตุใหการดำเนินการไมทันตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

6.10.5  การเทียบเทาวัสดุ/อุปกรณ ผูรับจางมีสิทธิขอเทียบเทาเพื่ออนุมัติเลือกใชวัสดุที่มีชื่อแตกตาง
จากที่ระบุไวในแบบ รูป หรือรายการละเอียดประกอบแบบได  ในหลักการคุณภาพเทากัน
หรือดีกวา ราคาเทากันหรือแพงกวา ผูรับจางจะขอเทยีบเทาไดในกรณี ดังน้ี  
(1)  มีระบุในรายการละเอียดประกอบแบบ “หรือคุณภาพเทียบเทา” หรือเทียบเทา 
(2)  วัสดุที่ใชระบุชื่อผลิตภัณฑ ไวในทองตลาดมีไมพอ หรือขาดตลาด หรือบริษัทผูผลิตเลิก

ผลิต หรือผลิตไมทัน โดยผูรับจางตองแสดงเอกสารประกอบใหชัดเจน เชนหนังสือยืนยัน การเลิกผลิต หรือผลิตไมทัน 
เอกสารเปรียบเทียบคุณสมบัติตามเทคนิคโดยผูทรงคุณวุฒิเฉพาะทาง และเปรียบเทียบราคา ทั้งนี้ ผูวาจาง ขอสงวน
สิทธ์ิในการอนุมัติวัสดุรายการเทียบเทา  

6.10.6 การใชวัสดุ ในกรณีที่วัสดุหรืออุปกรณที่กำหนดขาดตลาด หรือนำเขาไมทันตามระยะเวลา     
ที่กำหนด ผูรับจางจะตองชี้แจงเหตุผล หรือแสดงหลักฐานจากผูผลิตหรือนำเขาหรือผูแทน
จำหนาย เปนลายลักษณอักษร โดยตองนำเสนอมากกวา 1 รายการ พรอมแนบหนังสือ
รับรองคุณภาพ จากผูผลิต ผูจำหนายเพื่อใชประกอบการพิจารณาใหกับคณะกรรมการตรวจ
รับพัสด ุ

6.11  ใหผูรับจางชำระคากระแสไฟฟาและน้ำประปา ที่ใชในงานกอสราง ตามอัตราท่ีสถาบันกำหนด 
6.12  การปองกันอันตรายและความเสียหายขณะกอสราง ใหเปนไปตามมาตรฐานของกระทรวงมหาดไทย 

เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานกอสรางโดยเครงครัด 
6.13  กอนที่ผู รับจางจะนำวัสดุเขามาใชในโครงการ ผูรับจางจะตองมีหนังสือขอใชวัสดุทุกครั้ง โดยเสนอ

ประธานกรรมการผานผูควบคุมงาน ตรวจสอบใหตรงกับคุณสมบัติหรือลักษณะที่ตองการของสิ่งนั้น 
6.14  ผูรบัจางและทีมงานผูรับจางจะตองปฏิบัตติามระเบียบและขอปฏิบัติของทางสถาบันเทคโนโลยีพระจอม

เกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
6.15  ผูดำเนินการตองปฏิบัตติามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑในการกอสรางอาคารและ

สาธารณูปโภค ฉบับลงวันท่ี 23 กันยายน 2539 

7. กำหนดการดำเนินการ  ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  

8. ระยะเวลาดำเนนิการ  
8.1 กำหนดงานแลวเสร็จภายใน   210  วัน  นับถัดจากวันที่สถาบันไดสงมอบพื้นที่ใหแกผูรับจางเรียบรอย

แลว 
8.2   การรับประกันความชำรุดบกพรอง  2   ป 

9. ระยะเวลาสงมอบงาน  ภายใน   210  วัน  (6 งวดงาน) ดังนี้ 
งวดที่ 1  เปนจำนวนเงินรอยละ  5  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผู รับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

   1.1 งานผนังและตกแตงผนัง  ไมนอยกวารอยละ 30 
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   1.2 งานปายภายนอก   ไมนอยกวารอยละ  50 

ใหแลวเสรจ็ตามรูปแบบรายการ  ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันท่ีเริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 2  เปนจำนวนเงินรอยละ  14  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

 2.1  งานผนังและตกแตงผนงั  ไมนอยกวารอยละ 50 

 2.2  งานเดินทอระบบไฟฟาและสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 60 

 2.3  งานเดินทอระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ไมนอยกวารอยละ 60 

 2.4  งานเดินทอระบบสุขาภิบาล  ไมนอยกวารอยละ 90 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 90 วัน นับต้ังแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 3  เปนจำนวนเงินรอยละ  14  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

 3.1  งานฝา     ไมนอยกวารอยละ 40 
 3.2  งานผนังและตกแตงผนงั  ไมนอยกวารอยละ 80 
 3.3  งานเดินทอระบบไฟฟาและสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 90 
 3.4  งานเดินทอระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  ไมนอยกวารอยละ 90 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 120 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 4  เปนจำนวนเงินรอยละ  24  ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื ่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

4.1 งานฝา   ไมนอยกวารอยละ 90 

 4.2 งานผนังและตกแตงผนัง ไมนอยกวารอยละ 90 

4.3 งานติดตั้งอุปกรณระบบไฟฟาและสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 50 

4.4 งานติกตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ไมนอยกวารอยละ 50 

4.5 งานบันทึกเสียง  ไมนอยกวารอยละ 30 

4.6 งานพื้น   ไมนอยกวารอยละ 25 

4.7 งานประตูหนาตาง  ไมนอยกวารอยละ 30 

4.8 งานปายภายนอก  ไมนอยกวารอยละ 80 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 150 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

งวดที่ 5  เปนจำนวนเงินรอยละ  24  ของคาจางตามที ่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเมื่อผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

5.1 งานตดิตั้งอุปกรณระบบไฟฟาและสื่อสาร ไมนอยกวารอยละ 90 

5.2 งานตดิตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ไมนอยกวารอยละ 90 

5.3 งานบันทึกเสียง    ไมนอยกวารอยละ 60 

5.4 งานพื้น     ไมนอยกวารอยละ 60 

5.5 งานปายภายนอก    ไมนอยกวารอยละ 95 

5.6 งานสถาปตยกรรมภายใน ชั้น 4 หองบันทึกเสียง  ไมนอยกวารอยละ 50 
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5.7 งานราวกันตก    ไมนอยกวารอยละ 70 

5.8 งานสุขภัณฑ     ไมนอยกวารอยละ 70 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 180 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 
 
งวดที่ 6  เปนจำนวนเงินรอยละ   19   ของคาจางตามที่ตกลงทำสัญญาวาจาง จะจายใหเม่ือผูรับจางได

ปฏิบัติงานตอไปนี้ใหแลวเสร็จ ดังนี้ 

6.1 งานตดิตั้งอุปกรณระบบไฟฟาและสื่อสาร  แลวเสร็จ 

6.2 งานตดิตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ  แลวเสร็จ 

6.3 งานบันทึกเสียง     แลวเสร็จ 

6.4 งานพื้น      แลวเสร็จ 

6.5 งานปายภายนอก     แลวเสร็จ 

6.6 งานสถาปตยกรรมภายใน ชั้น 4 หองบันทึกเสียง  แลวเสร็จ 

6.7 งานราวกันตก     แลวเสร็จ 

6.8 งานสุขภัณฑ      แลวเสร็จ 

6.9 งานประตูหนาตาง     แลวเสร็จ 

6.10 งานติดตั้งปายชื่อโครงการ                       แลวเสร็จ 

6.2 งานทดสอบงานระบบอาคารชั้น 4 (Test Commissioning) แลวเสร็จ                                            

6.3 ดำเนินงานสวนที่เหลือในสัญญา                    แลวเสรจ็  

     6.4  สง Asbuilt และ Manaul                 แลวเสร็จ 

6.5 ทำการทดสอบระบบตาง ๆ ที่ตองทดสอบ จนใชการไดเรียบรอยสมบูรณท้ังหมด ตลอดจน

รายการตาง ๆ ในแบบกอสรางใหครบถวนทุกรายการ ปรับพื้นท่ีเก็บสัมภาระตาง ๆ ออกจาก

พื้นที่ทำความสะอาดบริเวณท่ีทำการกอสราง 

ใหแลวเสรจ็ตามรปูแบบรายการ  ภายใน 210 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มทำงานตามสัญญาจาง 

การสงมอบงานแตละงวดงาน ใหผูรับจางแนบภาพถายของงานท่ีกอสรางมาพรอมหนังสือสงมอบงาน

โดยใหผูควบคุมงานกอสรางของสถาบันรับรองภาพถายดวย   

ทั้งนี้ สำหรับงวดงาน สามารถปรับแกไดตามความเหมาะสม 

 

10. ขอกำหนดตามหนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดวนที ่สุด         

ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 78  ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 เรื่อง อนุมัติยกเวนและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจางพัสดทุี่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563ดงันี้ 

 10.1 ใหคูสัญญาตองใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 60 ของมูลคาพัสดุที่จะใชในงาน

กอสรางทั้งหมดตามสัญญา และจัดทำแผนการใชพัสดุที ่ผลิตภายในประเทศ  ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที ่ได         

ลงนามสญัญา (ตามแบบฟอรมที่กำหนด) 

 10.2 ใหคูสัญญาตองใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ ไมนอยกวารอยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ตองใชทั้งหมด

ตามสัญญา และจัดทำแผนการใชเหล็กที ่ผลิตภายในประเทศ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที ่ไดลงนามสัญญา         

(ตามแบบฟอรมที่กำหนด) 
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11. หากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปนผูประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื่นเสนอรายอื่นที่ไมเกินรอยละ 

10 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูประกอบการ SMEs ดังกลาว  โดยจัดเรียงลำดับผูยื ่นขอเสนอ ซึ่งเปน

ผูประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูย่ืนขอเสนอรายอื่นไมเกินรอยละ 10 ที่จะเรียกมาทำสัญญา

ไมเกิน 3 ราย 

12. หากผูย่ืนขอเสนอซึ่งมิใชผูประกอบการ SMEs แตเปนบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดตั้งขึ้นตาม

กฎหมายไทยเสนอราคาสูงกวาราคาต่ำสุดของผูยื ่นขอเสนอซึ่งเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทยหรือ  นิติบุคคล

ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของตางประเทศไมเกินรอยละ 3 หนวยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจางจากผูยื่นขอเสนอซึ่งเปน

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 

13. วงเงินงบประมาณในการจาง จำนวน 7,090,000.- บาท  (เจ็ดลานเกาหมื่นบาทถวน) 
 
14. ราคากลาง   จำนวน 6,941,171.25 บาท  (หกลานเกาแสนส่ีหมื่นหนึ่งพันหนึ่งรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทยี่สบิหาสตางค) 
 
15. ผูรับจางจะตองเขามาดำเนินการดูแลบำรุงรักษา ใชงานไดตามปกติเม่ือระยะเวลาผานไป 2 ป กอนคืนค้ำประกัน 

16. สถานที่ตดิตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเตมิ และสงขอเสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น  
สามารถสงขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ วิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้ไดที่  
สถานที่ติดตอ : สำนักงานพัสดุ สำนักงานอธิการบดี  
โทรศัพท 0-2329-8124  
โทรสาร 0-2329-8125  
E-mail : pasada@kmitl.ac.th  
เว็บไซต : https://www.kmitl.ac.th/th/procurement 
สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็น ตองเปดเผยชื่อและที่อยูของผูใหขอเสนอแนะ วิจารณ หรือมี

ความเห็นดวย 

 


