
ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานปรับปรุงอาคารเรียน 2 แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 รายการ  

ของคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๑.  ความเป็นมา  
อาคารเรียน 2 ดังกล่าวได้ถูกก าหนดให้เป็นการใช้พื้นที่ในลักษณะห้องทฤษฏีต่างๆจ านวน       

4 ห้องและห้องปฏิบัติการต่างๆ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนครอาคาร 2 ชั้นที่ 3  คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มีลักษณะการจัดพ้ืนที่ห้องส าหรับการใช้ในการเรียนการสอนเป็น ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
และห้องพักอาจารย์สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ อีกทั้งคณะฯ ยังมีแนวทางการจัดหาคอมพิวเตอร์ที่มี
ความสามารถในการประมวลผลได้สูงและรวดเร็วแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ในรุ่นที่มีการประมวลผลในระดับต่ า 
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านการเรียนการสอนในอนาคตข้างหน้า  

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นที่ครุภัณฑ์มีจ านวนที่เพ่ิมขึ้นตามความต้องการที่จ าเป็นต่อการใช้งานด้าน
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ท าให้การใช้พื้นที่ใช้สอยจ าเป็นที่จะต้องมีการปรับรูปแบบในการจัดวางที่ต้องตอบสนอง
ขีดความสามารถของผู้ใช้งาน ประกอบกับการเป็นห้องปฏิบัติที่ถูกใช้สอยในการเรียนการสอนใน 4 สาขาวิชา ที่
คณะท าการเปิดสอนได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า  สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ  สาขาวิชาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ สาขาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ อย่างต่อเนื่อง ท าให้พ้ืนที่ใช้สอยดังกล่าวมีการจัดวางรูปแบบที่ไม่
สัมพันธ์กับการใช้สอยของของบุคลากรและนักศึกษา เกิดการช ารุดได้เร็วยิ่งขึ้น การปรับปรุงและพัฒนา
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ดังกล่าว จะสามารถช่วยเงื่อนใขในการใช้งานครุภัณฑ์ดังกล่าว และยังท าให้เกิดความ
สอดคล้องกับลักษณะการเรียนการสอนในลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของ สถานประกอบการ และ
ส่งผลให้นักศึกษาหรือผู้ปฏิบัติงานเกิดทักษะ ความเชี่ยวชาญ จากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ตรงกับความ
ต้องการของสถานประกอบการ หรือโรงงานอุตสาหกรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร ที่ว่า “มหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งโลกอาชีพ ผลิตผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี สร้างคุณค่าสู่โลกอาชีพ” 

 
๒.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือรองรับจ ำนวนครุภัณฑ์ที่มีจ ำนวนมำกขึ้นตอบสนองต่อกำรใช้งำนด้ำนคอมพิวเตอร์ 

2.2  เพ่ือช่วยอ ำนวยประโยชน์ต่อกำรเรียนกำรสอนปฏิบัติ 
2.3  เพ่ือให้มีสภำพแวดล้อมห้องเรียนที่เหมำะสมกับกำรเรียนกำรสอน 

   
3. สถานที่ด าเนินการ 
   คณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร แขวง
สวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร  

4.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา   
4.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงโดยประกวดรำคำ 

อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
4.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้ง

เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำง
รำชกำร 

 
 
 
 



 
4.๓ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำคำรำยอ่ืน ณ วันประกำศ

ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมตำมข้อ 
๑.๖ 

4.๔ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศำลไทย 
เว้นแต่รัฐบำลของผู้เสนอรำคำได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 

4.๕ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอรำคำในสถำนะที่ห้ำมเข้ำเสนอรำคำและ
ห้ำมท ำสัญญำตำมท่ี กวพ. ก ำหนด 

4.6 ผู้เสนอรำคำต้องผ่ำนกำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในกำรจ้ำงของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

4.7 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวด
รำคำจ้ำง ในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 3,001,875 บาท (สามล้านหนึ่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทถ้วน) หรือคิดเป็น
ร้อยละ 25 ของวงเงินงบประมาณ และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐหรือหน่วยงำน
เอกชนที่ มหำวิทยำลัยฯ เชื่อถือ  

4.8 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับ
รำยจ่ำย หรือแสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

4.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนภำครัฐซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

4.10 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำทคู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

4.11 ให้ผู้เสนอรำคำไปดูสถำนที่ก่อสร้ำงด้วยตนเอง โดยถือว่ำผู้เสนอรำคำได้ทรำบสถำนที่
ตลอดจนอุปสรรคและปัญหำต่ำงๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหำในเวลำท ำงำน จะน ำมำอ้ำงให้ พ้นควำมผิด
ต่อผู้ว่ำจ้ำงไม่ได้ 
   4.๑2 ผู้เสนอรำคำจะต้องแสดงหลักฐำนคุณสมบัติของผู้ควบคุมงำนก่อสร้ำง ซึ่งเป็นผู้ได้รับ
อนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ    วิศวกรควบคุมงำน  ไม่ต่ ำกว่ำ    ภำคีวิศวกร   สำขำ  วิศวกรรมโยธำ    
จ ำนวน   ๑   คน ที่มีควำมช ำนำญในกำรควบคุมกำรก่อสร้ำง พร้อมทั้งหนังสือรับรองวิศวกรที่จะรับผิดชอบเป็น
ผู้ควบคุมงำนตลอดโครงกำรก่อสร้ำง และใบรับรองกำรเป็นวิศวกรประจ ำของนิติบุคคลที่ลงนำมรับรองโดยผู้มี
อ ำนำจของนิติบุคคลนั้นๆ   

๔.  แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ   
              ลักษณะงำน เป็นงำนปรับปรุงอำคำรเรียน 2 แขวงสวนจิตรลดำ เขตดุสิต กรุงเทพมหำนคร 1 
รำยกำร ของคณะอุตสำหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร โดยมี
รำยละเอียดดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๑.  แบบรูปรำยกำร เป็นขนำด A2  จ ำนวน 74  แผ่น ประกอบด้วย  
                       -  แบบสถำปัตยกรรม                     จ ำนวน      46   แผ่น  
 - แบบวิศวกรรมโครงสร้ำง    จ ำนวน      -    แผ่น  
 - แบบไฟฟ้ำ     จ ำนวน      28    แผ่น  
 - แบบสุขำภิบำล-ประปำ    จ ำนวน      -   แผ่น  
  -  แบบครุภัณฑ์      จ ำนวน       -   แผ่น  
 ๒.  ประมำณรำคำ (แบบ ปร.4, แบบ ปร.5)    จ ำนวน      7  แผ่น    

 ๓.  ใบแบ่งงวดงำนและงวดเงิน    จ ำนวน        2 แผ่น   

 ๔.  รำยกำรมำตรฐำนกำรก่อสร้ำง (๑ เล่ม)   จ ำนวน       64  หน้ำ   

ซึ่งเมื่อประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ผู้ที่สนใจสำมำรถดำวน์โหลดเอกสำรทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำง

ภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนกำรเสนอรำคำ หรือสำมำรถดูรำยละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.rmutp.ac.th หรือ 

www.gprocurement.go.th หรือสอบถำมได้ทำงหมำยเลขโทรศัพท์ ๐-๒665-3777 ต่อ 6946 ในวันและ

เวลำรำชกำร 

๕.  ระยะเวลาด าเนินการในการประกวดราคา 

 ระหว่ำงเดือน  กุมภำพันธ์ 2561 – มีนำคม  2561 

๖.  ระยะเวลาส่งมอบงาน   

            - ก ำหนดเวลำก่อสร้ำงแล้วเสร็จสมบูรณ์ตำมแบบรูปรำยกำรและส่งมอบให้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  

รำชมงคลพระนคร ภายในระยะเวลา 240 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดย

แบ่งงวดงำนทั้งหมด จ ำนวน 5 งวด ดังนี้   
งวดที่ 1  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ......20...ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงไดป้ฏิบัติงำนดังนี้  
- ปรับปรุงชั้นที่ 5 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย (ยกเว้นงำนพื้นบันได, งำนลูกกรง 

รำวจับบริเวณบันได, ชำนพักบันได, งำนติดตั้งท่อระบำยน้ ำสแตนเลส, ทำงเดินเชื่อมต่ออำคำรและงำนติดตั้งกัน
ตกอลูมิเนียมฉีกชั้นที่ 5) 

และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับงำนเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภำยใน     
45 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 

งวดที่ 2  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ......20...ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงไดป้ฏิบัติงำนดังนี้  
- ปรับปรุงชั้นที่ 4 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย (ยกเว้นงำนพื้นบันได, งำนลูกกรง 

รำวจับบริเวณบันได, ชำนพักบันได, งำนติดตั้งท่อระบำยน้ ำสแตนเลส, ทำงเดินเชื่อมต่ออำคำรและงำนติดตั้งกัน
ตกอลูมิเนียมฉีกชั้นที่ 4) 

และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับงำนเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภำยใน     
105 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 
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 งวดที่ 3  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ......20...ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงไดป้ฏิบัติงำนดังนี้  
- ปรับปรุงชั้นที่ 3 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย (ยกเว้นงำนพื้นบันได, งำนลูกกรง 

รำวจับบริเวณบันได, ชำนพักบันได, งำนติดตั้งท่อระบำยน้ ำสแตนเลส, ทำงเดินเชื่อมต่ออำคำรและงำนติดตั้งกัน
ตกอลูมิเนียมฉีกชั้นที่ 3) 

และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับงำนเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภำยใน     
165 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 

 งวดที่ 4  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ......15...ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงไดป้ฏิบัติงำนดังนี้  
- ปรับปรุงชั้นที่ 2 ทั้งหมดแล้วเสร็จ 
- ท ำควำมสะอำดบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย (ยกเว้นงำนพื้นบันได, งำนลูกกรง 

รำวจับบริเวณบันได, ชำนพักบันได, งำนติดตั้งท่อระบำยน้ ำสแตนเลส, ทำงเดินเชื่อมต่ออำคำรและงำนติดตั้งกัน
ตกอลูมิเนียมฉีกชั้นที่ 2) 

และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับงำนเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภำยใน     
210 วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 

งวดที่ 5 (งวดสุดท้าย)  เป็นจ ำนวนเงินในอัตรำร้อยละ......25....ของค่ำจ้ำง เมื่อผู้รับจ้ำงได้ 
ปฏิบัติงำนดังนี้  

- ปรับปรุงงำนพื้นบันได 
- งำนลูกกรงรำวจับบริเวณบันได 
- ชำนพักบันได 
- งำนติดตั้งท่อระบำยน้ ำสแตนเลส 
- ทำงเดินเชื่อมต่ออำคำรและงำนติดตั้งกันตกอลูมิเนียมฉีกชั้นที่ 1-5 
- งำนอ่ืนๆ ที่ปรำกฎในแบบรูปรำยกำร 
- ท ำควำมสะอำดบริเวณพ้ืนที่ก่อสร้ำงให้เรียบร้อย 
และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับงำนเสร็จเรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภำยใน  

240  วัน นับถัดจำกวันที่ลงนำมในสัญญำจ้ำง 

๗.  ราคาสูงสุดหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ใช้ในการประกวดราคา 
          - วงเงินงบประมำณ จ ำนวนเงิน 12,007,500 บำท (สิบสองล้ำนเจ็ดพันห้ำร้อยบำทถ้วน)  
          - รำคำกลำงงำนก่อสร้ำง จ ำนวนเงิน 11,960,978 บำท (สิบเอ็ดล้ำนเก้ำแสนหกหมื่นเก้ำร้อยเจ็ดสิบ
แปดบำทถ้วน) 
  - ใช้เกณฑ์รำคำ (Price) โดยพิจำรณำจำกผู้เสนอรำคำต่ ำสุด     

๘.  สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นสามารถ 
     ส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร เกี่ยวกับร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด
ราคาของงานนี้ ได้ที่                
 
 
 
 
 
 



 
 
 
      1.  ทางจดหมายลงทะเบียน (ทางไปรษณีย)์ 
             ส่งถึง  หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
                   กองคลัง ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

    มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 
    เลขที่ 399 ถนนสำมเสน 

                   แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต จังหวัดกรุงเทพมหำนคร 10300 
   2.  ทางโทรสาร       ๐–๒665–3725     

 3.  ทาง E-Mail      dusadee.p@rmutp.ac.th 

 สามารถติดต่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 
 1.  ทางโทรศัพท์      ๐–2665-3777 
 2.  ทางเว็บไซต์ www.rmutp.ac.th  
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