ขอบเขตของงาน (TOR) งานจ้างก่อสร้างอาคารอาคารแฟลต ขนาด ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………
ด้ ว ยส านั ก งานคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา โดยวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละการจั ด การตากฟ้ า
จั งหวั ดนครสวรรค์ มี ความประสงค์ จะท าการจ้ างก่ อสร้ างอาคารแฟลต ด้ วยวิ ธี ประกวดราคาอิ เล็ กทรอนิ กส์
(e-bidding) ราคากลาง ๑๓,๗๑๙,๐๐๘.๐๘ บาท (สิ บสามล้ านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้ าพันแปดบาทแปดสตางค์ )
ซึ่งคณะกรรมการกาหนดร่ างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ดาเนินการตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่
รายละเอี ย ดสาระส าคั ญของร่ างขอบเขตของงาน (TOR) และร่ า งเอกสารประกวดราคาของงานดั งกล่ า ว
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ความเป็นมา
วิทยาลั ยเทคโนโลยี และการจั ดการตากฟ้า จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม 2551 ทาการจัด การเรียน
การสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีอาคารเรียนและ
อาคารปฏิบัติการจานวน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์จานวน 1 หลัง ซึ่งอาคารแฟลต วิทยาลัยฯยังไม่เคยได้รับ
จัดสรร ปัจจุบันบ้านพักครูมไี ม่เพียงพอต่อความต้องการ และได้เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจั ดการตากฟ้ าได้ ขอรั บ งบประมาณสนั บสนุ น จากส านั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษาจ านวน
๑๒,๖๔๑,๘๐๐ บาท เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารแฟลต แบบเลขที่ ๕๐A1๙
2. วัตถุประสงค์
เพื่อใช้พักอาศัยสาหรับ ครู บุคลากรทางการศึกษา ทดแทนบ้านพักครูที่ชารุด ทรุดโทรมเสื่อมสภาพ
และทาให้วิทยาลัยฯมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สาหรับ ครู บุคคลากรทางการศึกษา
3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญ ญากับ
หน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม
ระเบี ยบรั ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายซื้อผู้ทิ้งและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงานของหน่ ว ยงานของรั ฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล
ที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิ จการของนิติบุคคล
นั้นด้วย
3.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธี ประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่เข้า
ยื่นข้อเสนอให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่
เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น นิ ติ บุ ค คลและมี ผ ลงานก่ อ สร้ า งประเภทเดี ย วกั น กั บ
งานที่ ป ระกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) สั ญ ญาเดี ย ววงเงิ น ไม่ น้ อ ยกว่ า
๓,160,450 บาท (สามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐหรือหน่วยงานเอกชนที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าเชื่อถือ โดยต้องแนบสาเนาสัญญาและ/หรือ
หนังสือรับรองผลงานเสนอพร้อมการยื่นเสนอราคา
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครั ฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้างหรือรายละเอียดและขอบเขตของงาน
4.1 รายละเอียดและขอบเขตของงาน
4.1.1 ลักษณะอาคารแฟลต ๑๔ หน่วย ๔ ชั้น จัดดาเนินการก่อสร้างอาคารแฟลตตามแบบ
เลขที่ ๕๐A๑๙ จานวน 1 หลัง เพื่อใช้ในการพักอาศัยสาหรับครู บุลากรทางการศึกษา
4.1.2 ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้าง ตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- ติดตั้งป้ายโครงการ,จัดทาแผนปฏิบัติงานก่อสร้าง จัดทาห้องทางานให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างแล้วเสร็จ
- เจาะสารวจชั้นดิน ส่งผลการเจาะสารวจชั้นดิน ปักหมุดวางผังอาคารแล้วเสร็จ
- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ส่งผลการตรวจสอบรายงานการตอกเสาเข็ม(Pile Driving Record)รับรองการรับน้าหนัก
ของเสาเข็ม ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีตทั้งหมดแล้วเสร็จ(ในกรณีใช้ฐานรากเสาเข็ม)
- ในกรณีที่ใช้ฐานรากแบบไม่ตอกเสาเข็ม ดินต้องรับน้าหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ ตัน/ตารางเมตร
- เทคอนกรีตหยาบฐานราก
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินร้อยละ 5.00 ของค่าจ้าง ตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตฐานราก เสาตอม่อ ค.ส.ล. และกลบดินฐานรากแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ST2 ขึ้นขั้นที่ 1 หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. พื้น S1 S2 ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- วางพื้นสาเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสาเร็จรูปชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้าทิง้ น้าเสีย น้าดี ห้องน้าชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน

งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินร้อยละ 6.00 ของค่าจ้าง ตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล S1 S2 ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ST1 ขึ้นชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- วางพื้นสาเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสาเร็จรูป ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้าทิง้ น้าเสีย น้าดีห้องน้าชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินร้อยละ 8.00 ของค่าจ้าง ตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้
เมือ่ ผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ปั้นที่ 2 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล S1 S2 ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ST๑ ขึ้นชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- วางพื้นสาเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสาเร็จรูป ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้าทิ้ง น้าเสีย น้าดีห้องน้าชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น 1 แล้วเสร็จ
(ยกเว้นช่องท่อระบายน้า)
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ ๓๐ วัน
งวดที่ 5 เป็นเงินร้อยละ 9.00 ของค่าจ้าง ตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. S1 S2 ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตบันได ค.ส.ล. ST1 ขึ้นชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- วางพื้นสาเร็จรูปและเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสาเร็จปูชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- วาง Sleeve ท่อร้อยสายไฟฟ้า ท่อน้าทิ้ง น้าเสีย น้าดีห้องน้าชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น 2 แล้วเสร็จ
(ยกเว้นช่องท่อระบายน้า)
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน
งวดที่ ๖ เป็นเงินร้อยละ 11.00 ของค่าจ้างตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- หล่อคอนกรีตเสา ค.ส.ล. ชั้นที่ 4 แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตคาน ค.ส.ล. หล่อคอนกรีตพื้น ค.ส.ล. S3 ชัน้ หลังคา แล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตผนังระเบียง ค.ส.ล. ผ1 ชั้น 1 - 4 แล้วเสร็จ
- ติดตั้งอกไก่เหล็ก จันทันเหล็ก และแปเหล็กหลังคา ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทาสีกันสนิมและสีน้ามันโครงหลังคาเหล็ก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- หล่อคอนกรีตผนัง ค.ส.ล. ผ1 หล่อคอนกรีตปีกนก ค.ส.ล. ปิดลอนหลังคา ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- มุงกระเบื้องหลังคา ติดตั้งไม้เชิงชาย ไม้ปิดลอนหลังคา ติดตั้งรางระบายน้าสแตนเลสแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นผิวขัดเรียบผสมน้ายากันซึม พ2 ชั้นหลังคา แล้วเสร็จ
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่าง พร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น3 แล้วเสร็จ
(ยกเว้นช่องท่อระมายน้า)
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 30 วัน

งวดที่ 7 เป็นเงินร้อยละ 11.00 ของค่าจ้างตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- ก่ออิฐผนัง ติดตั้งวงกบประตูหน้าต่างพร้อมหล่อคอนกรีตเสาเอ็นและเอ็นทับหลัง ค.ส.ล. ชั้น 4 แล้วเสร็จ
- ก่ อ อิ ฐ ผนั ง ติ ด ตั้ ง วงกบประตู พ ร้ อ มหล่ อ คอนกรี ต เสาเอ็ น และเอ็ น ทั บ หลั ง ค.ส.ล. ช่ อ งท่ อ ระบายน้ า
ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ฉาบปูนผนังภายใน ผนังภายนอกอาคาร ฉาบปูนโครงสร้างอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งกรุผิวผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบ ผ3 แล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นกระเบื้องดินเผาเคลือบ พ4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งเดินระบบท่อโสโครก ท่อน้าทิ้ง ท่ออากาศ ท่อประปาภายในอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน
งวดที่ 8 เป็นเงินร้อยละ 12.00 ของค่าจ้างตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- ติดตัง้ ฝ้าเพดานชายคาภายนอกอาคาร แล้วเสร็จ
- ติดตั้งฝ้าเพดานยิปซั่มบอร์ดชนิดมีฟอล์ยชั้นบนสุดภายในอาคาร แล้วเสร็จ
- เดินสายไฟฟ้าป้อนดวงโคมไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า และเต้ารับ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เดินสายสัญญาณทีวี ป้อนเต้ารับทีวี แล้วเสร็จ
- ปูกระเบื้องเคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูแผ่นหินขัดสาเร็จรูป พ3 ภายในห้องและระเบียงด้านหลังแล้วเสร็จ
- ตกแต่ง ติดตัง้ บัวเชิงผนังหินขัดสาเร็จรูป ภายในห้องและระเบียงด้านหลังแล้วเสร็จ
- ติดตั้งราวบันไดเหล็ก ติดตั้งราวเหล็กชั้น1 - ชั้น4 และราวกันตกเหล็กชั้นดาดฟ้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตกแต่งผนังกัน้ ห้อง ผ4 แล้วเสร็จ
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน
งวดที่ 9 เป็นเงินร้อยละ 14.00 ของค่าจ้างตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- เทคอนกรีตพื้น พ1 และตกแต่งผิวพื้นผิวขัดเรียบ พ1 พื้นชั้นล่างแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างบ่อพักน้า ค.ส.ล และท่อระบายน้า ค.ส.ล. ชั้นล่างแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นปูแผ่นหินขัดสาเร็จรูป พ3 ระเบียงทางเดินหน้าห้องและโถงหน้าบันไดแล้วเสร็จ
- ตกแต่ง ติดตั้งบัวเชิงผนังหินขัดสาเร็จรูประเบียงทางเดินหน้าห้องและโถงหน้าบันไดแล้วเสร็จ
- ตกแต่งผิวพื้นชานพักบันได ขั้นบันไดผิวพื้นหินขัด จมูกบันได บัวเชิงผนังบันไดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้า ห้องส้วมแล้วเสร็จ
- ติดตั้ง ตกแต่งฝ้าเพดานห้องน้า แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า(ตู้ MDB และแผงสวิทช์ LP-1L1-4L1) แล้วเสร็จ (ยกเว้นเซอร์กิตเบรกเกอร์)
- ติดตัง้ เมนมิเตอร์ไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้าห้องพักแล้วเสร็จ
- เดินสายไฟฟ้าเข้าตู้ควบคุมไฟฟ้าและแผงสวิทช์แล้วเสร็จ
- ติดตั้งบานประตู หน้าต่าง พร้อมอุปกรณ์ประตูหน้าต่าง กระจก เหล็กตัด แล้วเสร็จ
- ติดตัง้ ถังเก็บน้าแบบฝังดิน ถังเก็บน้าชั้นบนหลังคาแล้วเสร็จ
- ติดตัง้ บ่อเกรอะ บ่อซึม แล้วเสร็จ
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 35 วัน

งวดที่ 10 เป็นเงินร้อยละ 19.00 ของค่าจ้างตามข้อตกลงของสัญญาว่าจ้างจะจ่ายให้เมื่อผู้รับ
จ้างได้ทาการก่อสร้างดังนี้
- ติดตั้งเครื่องปั๊มน้า พร้อมตู้ควบคุมระบบน้า ติดตัง้ ระบบสุขาภิบาลทัง้ หมดแล้วเสร็จ
- ติดตัง้ เซอร์กิตเบรกเกอร์ ดวงโดมไฟฟ้า สวิตช์ เต้ารับไฟฟ้า เต้ารับทีวีพร้อมอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งถังดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ติดตั้งแผงกันแดดเกล็ดอลูมิเนียมเคลือบสี แล้วเสร็จ
- ทาสีตกแต่งส่วนต่างๆทั้งภายในและภายนอกในส่วนที่ต้องทา แล้วเสร็จ
- ทาการทดสอบงานระบบต่างๆจนใช้การได้เรียบร้อยสมบูรณ์
- ทาการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้าง
และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทาสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย
กาหนดเวลาแล้วเสร็จ 45 วัน
หมายเหตุ กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมด 345 วัน
5. การเสนอราคาและกาหนดส่งมอบ
5.1 ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกาหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๔๕ วัน นับแต่วันยื่นข้อเสนอ
5.2 กาหนดเวลาดาเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๓๔๕ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากวิทยาลัยฯให้เริ่มทางาน
6. งบประมาณ
เงินค่าจ้างสาหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจาก สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เงินงบประมาณประจาปี
พ.ศ. 256๔ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๔๑,๘๐๐ บาท (สิบสองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
7. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานก่อสร้าง ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปีนับถัด
จากวันที่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้าได้ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างทั้งหมดไว้ถูกต้องครบถ้ วนแล้ว
ทั้งนี้หากเกิดความชารุดจากการใช้งานตามปกติภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างต้ องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้
แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
8. การทาสัญญา
ผู้ช นะการเสนอราคาจะต้องทาสั ญญากับวิทยาลั ยเทคโนโลยี และการจัดการตากฟ้าภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงิ นเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่ าจ้าง
ที่เสนอราคาได้
9. อัตราค่าปรับ
9.1 หากผู้ รั บจ้ างไม่ส ามารถทางานให้ แล้ว เสร็จภายในเวลาที่กาหนดไว้ในข้อ 5.2 และวิทยาลั ย
เทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชาระค่ าปรับให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยี
และการจัดการตากฟ้าในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน
92 ห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างนางานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า แล้ว หากผู้รับจ้างฝ่า
ฝืนจะต้องเสียค่าปรับให้แก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ในอัตราร้อยละ 10 ของวงเงินของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา

10. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ
10.1 การพิจารณาผลการยื่นข้อ เสนอครั้งนี้ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า จะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา
10.2 การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ
กรณี ใ ช้ ห ลั ก เกณฑ์ ร าคาการพิ จ ารณาผู้ ช นะการยื่ น ข้ อ เสนอ วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละการจั ด การตากฟ้ า
จะพิจารณาจากราคารวม
11. การสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สาหรั บผู้สนใจที่ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่ างขอบเขตของงานฉบับนี้สามารถ
สอบถามได้ ท างจดหมายอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ nakhonsawan07@vec.mail.go.th หรื อ หมายเลขโทรศั พ ท์
056-241906 ทั้งนี้ระยะเวลาในการสอบถามรายละเอี ยดเพิ่มเติมให้เป็นไปตามเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคา
12. การรับฟังความคิดเห็น
ผู้ประกอบการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานฉบับนี้ได้ที่
สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า
โทรศัพท์
056241906
E-Mail
nakhonsawan07@vec.mail.go.th
ทั้งนี้ในการเสนอแนะความคิดเห็น ผู้เสนอแนะต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ให้วิทยาลัย
เทคโนโลยีและการจัดการตากฟ้า ทราบด้วย

