๑

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างปรับปรุงถนนรอบศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------------------๑. หลักการและเหตุผล
การบริหารงานให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้นั้น
ประกอบไปด้วยปัจจัยแห่งความสาเร็จหลายประการประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการมีนักศึกษาที่ประกอบไปด้วย
สติปัญญาพื้นฐานที่ดี มีความตั้งใจในการเรียนรู้ การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยจึงมุ่งเน้นให้นักศึกษาเป็น
บุคคลที่มี ความรู้ความสามารถในสาขาวิชาของตน และนอกจากนั้นยังส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษามี
สุขภาพและร่างกายที่แข็งแรง ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย จึง มีโครงการ ก่อสร้างกลุ่มอาคารศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขึ้น โครงการก่อสร้างอาคารดังกล่าวได้ดาเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ในปัจจุบัน กลุ่มอาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้เริ่มให้บริการกับนักศึกษาและบุคลากรแล้วบางส่วน
จากผลการเปิดให้บริการพบว่า นักศึกษาและบุคลากรผู้ใช้บริก ารมีปัญหาอุปสรรคในการเข้าใ ช้บริก าร อาทิ
กลุ่มอาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ไม่มีถนนและระบบไฟฟ้าสาหรับให้บริการ เนื่องจาก รูปแบบของ
กลุ่มอาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยไม่ได้ รับงบประมาณก่อสร้างถนนและระบบไฟฟ้าโดยรอบศูนย์กีฬา
ด้วยเหตุดังกล่าวอาจ จะทาให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชน ทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ กลุ่มอาคารศูนย์กีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับอันตราย และขาดความสะดวกในการสัญจรโดยรอบศูนย์กีฬา ประกอบกับ
ในอนาคตหากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะต้องให้บริการด้านการจัดการแข่งขันกีฬาให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนแล้ว ผู้มาใช้บริการอาจจะไม่สะดวกในการเข้าใช้บริการในอนาคต
ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจึงมีความประสงค์จะ ปรับปรุงถนนโดยรอบศูนย์กีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย เพื่อให้บริการกับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไปตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อปรับปรุงถนนรอบศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
๓. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
๓.๑ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๓.๒ ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว
๓.๓ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๓.๔ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ย อมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาใน สถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและ
ห้ามทาสัญญาตามที่ กวพ. กาหนด
๓.๖ ผู้เสนอราคาต้อง เป็นนิติบุคคลและ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวด
ราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๗,๕๐๐.- บาท (หนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อย บาทถ้วน) และ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

๒
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยเชื่อถือ
ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
(๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการกิจการร่วมค้าจะต้องมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม
“กิจการร่วมค้า ” ส่วนคุณสมบัติด้ านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนาผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
(๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติ
บุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ใน
กรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกาหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่น
ข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงาน
ก่อสร้างของผู้ร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้
ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับจดทะเบียน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)
๓.๗ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๓.๘ นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
๓.๙ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่
เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
๔. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะ
๔.๑ ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา ๑๕ เซนติเมตร กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๘๖ เมตร
๔.๒ โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ สูง ๕ เมตร จานวน ๑๖ ชุด
๕. การแบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน แบ่งเป็น ๓ งวด ดังนี้
งวดที่ ๑ จะจ่ายให้เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จ
- งานปรับเกลี่ยพร้อมบดอัดดินเดิม แล้วเสร็จ
- งานหินคลุก พร้อมบดอัดแน่น ถนนช่วงที๒่ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล. ช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จ ๕๐%
- ติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- ส่งแผนการทางาน
- ส่งรายงานประจาวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้าง จานวน๑๐ รูป
ภายในกาหนดเวลา ๔๐ (สี่สบิ ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

๓
งวดที่ ๒ จะจ่ายให้เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล. ช่วงที่ ๒ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล. ช่วงที่ ๑ แล้วเสร็จ ๓๐%
- ส่งรายงานประจาวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
ภายในกาหนดเวลา ๘๐ (แปดสิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ ๓ จะจ่ายให้เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ แล้วเสร็จ
- งานเทคอนกรีตผิวจราจร คสล. ช่วงที่ ๑ แล้วเสร็จ ๑๐๐%
- งานหยอดยางรอยต่อคอนกรีตแล้วเสร็จ
- งานถมดินไหล่ทาง แล้วเสร็จ
- งานติดตั้งโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ แล้วเสร็จ
- ส่งรายงานประจาวัน
- ส่งรูปภาพก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑๐ รูป
- ส่งหลักฐานการชาระค่าน้าประปา ค่าไฟฟ้า
ภายในกาหนดเวลา ๑๒๐ (หนึ่งร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
๖. ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้าง และส่งมอบงาน
ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง (จานวนงวดงานในการ
ส่งมอบ ๓ งวด)
๗. วงเงินในการจ้าง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เป็นค่าจ้างปรับปรุงถนนรอบศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นเงิน
จานวนทั้งสิ้น ๔,๑๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณเงินคลัง ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๐ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ราคากลาง เป็นจานวนเงิน ๔,๑๕๐,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน ) ณ วันที่ ๒๖
เมษายน ๒๕๖๐
๘. ที่มาของราคากลาง
: หลักเกณฑ์การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๘๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐

ตามหนังสือ

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
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