๑

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเป็นสถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลักในการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
การพัฒนาการวิจัยที่มีคุณภาพ การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ
นอกจากผลิตบัณฑิตในระดับอุดมศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยยังมีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ซึง่ จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับนักเรียนในระดับบริบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตลอดจนใช้
เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้กับนักศึกษาในวิชาชีพครู เป็นแหล่งวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูให้กับ
บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ โดย ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะจัดการศึก ษาในระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เนื่องจาก การก่อสร้าง กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยแล้วเสร็จ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วยข้อจากัดของงบประมาณทาให้โครงการก่อสร้างกลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตไม่มีรั้ว
และถนนภายในโรงเรียน ดังนั้น หากเปิดทาการเรียนการสอน กลุ่มอาคารโรงเรียนสาธิตและสิ่งก่อสร้าง
ประกอบอาจจะไม่ปลอดภัยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่เป็นนักเรียนใน
ระดับชั้นบริบาล อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งจาเป็นต้องได้รับการป้องกันความปลอดภัยใน
ระหว่างอยู่ในโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงได้พิจารณาแล้วเห็นว่าควรจะมีการ
ก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเพื่อป้องกันปัญหาอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
นักเรียนในอนาคต
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงมีความประสงค์จะ ก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เพื่อใช้ในการป้องกันอันตรายในการจัดการศึกษา และการบริการวิชาการตามพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัยต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเ ป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด

๒
๓.๖ ผู้เสนอราคาต้อง เป็นนิติบุคคลและ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสองแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) และเป็นผลงานที่
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราช การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏเลยเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในก ารเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจกา รร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบีย(กรมพั
น ฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิช)ย์
๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่า ย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๓.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ
๔.๑ ก่อสร้างรั้วรอบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๔.๒ งานถนน ผิวจราจร ค.ส.ล. หนา ๑๕ เซนติเมตร
๔.๓ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ตามแนวรั้วและทางเท้ารอบอาคาร
๔.๔ ป้ายประชาสัมพันธ์
๕. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๕ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ่ายให้เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จ
- งานฐานราก คานคอดิน เสาโครงสร้าง แล้วเสร็๑๐๐%
จ
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งแผนการทางาน
- ส่งรายงานประจาวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้าง จานวน๑๐ รูป
ภายในกาหนดเวลา ๕๐ (ห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

๓
งวดที่ ๒ จะจ่ายให้เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จ
- งานก่ออิฐบล็อก ฉาบปูนผนัง ฉาบปูนโครงสร้างเสา คาน แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานทาสีรั้วแล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานติดตั้งตาข่ายเหล็กรั้ว แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ส่งรายงานประจาวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
ภายในกาหนดเวลา ๘๐ (แปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๓ จะจ่ายให้เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จ
- งานเทถนนคอนกรีต ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๕๐%
- ส่งรายงานประจาวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
ภายในกาหนดเวลา ๑๐๕ (หนึ่งร้อยห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๔ จะจ่ายให้เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จ
- งานเทถนนคอนกรีต ค.ส.ล. แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- ส่งรายงานประจาวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
ภายในกาหนดเวลา ๑๓๐ (หนึ่งร้อยสามสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๕ จะจ่ายให้เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งประตูเหล็ก แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
งานติดตั้งโคมไฟ เดินสายไฟ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
ส่งรายงานประจาวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
- ส่งหลักฐานการชาระค่าน้าค่าไฟฟ้า
ภายในกาหนดเวลา ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
๖. ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (จานวนงวดงานในการ
ส่งมอบ ๕ งวด)
๗. วงเงินในการจ้าง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นค่าก่อสร้างรั้วและถนนภายในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
เป็นเงินจานวนทั้งสิ้น๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินคงคลัง ครั้งที่๑/๒๕๖๐
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ราคากลาง เป็นจานวนเงิน ๔,๐๓๑,๘๗๒.๑๒ บาท (สี่ล้านสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบสอง
บาทสิบสองสตางค์) ณ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๐
๘. ที่มาของราคากลาง
: หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือ

๔
๙. ราคาแบบแปลน
ราคาแบบแปลนชุดละ ๔,๐๐๐.- บาท (สี่พันบาทถ้วน)
หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจ สามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
(EMS) ส่งไปที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สานักงานอธิการบดี กองกลาง งานพัสดุ เลขที่ ๒๓๔ หมู่ ๑๑ ถนนเลย – เชียงคาน อ .เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐
โทรศัพท์ ๐-๔๒๘๓-๕๒๒๔-๘ ต่อ ๔๑๑๑๗-๘ โทรสาร ๐-๔๒๘๑-๑๑๔๓ หรือส่งทาง E-mail Address :
inven@lru.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อไปได้
ซึ่งสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์ในวันและเวลาราชการ
************************************************

