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 ข้อก ำหนดและขอบเขตงำนจัดจ้ำงปรับปรุงพื้นที่ส ำนักอำคำรสถำนที่ ช้ัน 1 อำคำรศูนย์ประชุม  

 

วัตถุประสงค์ 
               เพ่ือใช้พ้ืนทีเ่ป็นส ำนักงำน ของส ำนักอำคำรสถำนที่ จึงควรปรับปรุงใหม่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
และเหมำะสมในกำรใช้งำน 
 

ปริมำณงำนที่ด ำเนินกำร 
 1. งำนปรับปรุงฝ้ำเพดำนใหม่ทั้งหมดพ้ืนที่โดยประมำณ 210 ตำรำงเมตร 
 2. งำนปรับปรุงผนังภำยในห้องใหม่ทั้งหมดพ้ืนที่โดยประมำณ  140 ตำรำงเมตร 
     โดยก ำหนดให้ประตูทำงเข้ำ เป็นชนิดกระจกบำนเปลือย 
 3. งำนปรับปรุงพื้นห้องใหม่ทั้งหมด พื้นที่โดยประมำณ 210 ตำรำงเมตร  
 4. งำนจัดท ำห้องภำยในพ้ืนที่ ดังนี้ 
    4.1 ห้องปฏิบัติงำนรองประธำนสถำบันฯ ฝ่ำยอำคำรสถำนที่ พร้อมห้องน้ ำ จ ำนวน 1 ห้อง 
    4.2 ห้องปฏิบัติงำนผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน จ ำนวน 1 ห้อง 
    4.3 ห้องครัวภำยในส ำนักงำน จ ำนวน 1 ห้อง 
 5. งำนจัดท ำ/จัดหำ เฟอร์นิเจอร์ในส ำนักงำน 
    5.1 งำนจัดท ำตู้จัดเก็บเอกสำร ภำยในส ำนักงำน จ ำนวน 20 ตู้ 
    5.2 งำนจัดหำโต๊ะ เก้ำอ้ี ภำยในส ำนักงำน จ ำนวน 20 ชุด 
 6. งำนปรับปรุงระบบแสงสว่ำง ภำยในส ำนักงำนใหม่ทั้งหมด 
 7. งำนปรับปรุงระบบเต้ำเสียบ ภำยในส ำนักงำนใหม่ทั้งหมด 
 8. งำนปรับปรุงระบบปรับอำกำศ และระบำยอำกำศ ภำยในส ำงำนใหม่ทั้งหมด 
 9. งำนปรับปรุงระบบสื่อสำร ภำยในส ำนักงำนใหม่ทั้งหมด 
 

ข้อก ำหนดของวัสดุและกำรติดตั้ง  
1. วัสดุฝ้ำเพดำน โครงฝ้ำเพดำน ส ำหรับใช้ในโครงกำร ได้รับมำตรฐำนอุตสำหกรรม  
2. สีส ำหรับใช้ในโครงกำร ชนิดกันเชื้อรำ  
3. พื้นห้องใช้เป็นกระเบื้องยำง /ลำมิเนต ส ำหรับใช้ในโครงกำร ควำมหนำไม่น้อยกว่ำ 4 มิลลิเมตร 
4. ระบบไฟฟ้ำ 
 - ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบตู้ไฟฟ้ำ(LOAD CENTER)เพียงพอส ำหรับกำรใช้งำนในพ้ืนที่ด ำเนินกำรดังกล่ำว 
 - ผู้รับจ้ำงจะต้องจัดท ำ PHASE BALANCE ให้กระแสแต่ละเฟสมีค่ำใกล้เคียงกันในระบบ 3 เฟส 4 สำย  
380/220V โดยจะต้องไม่เกิน ±10% ของค่ำเฉลี่ยทั้ง 3 เฟส 
5. แสงสว่ำง 

- ชุดโคมไฟฟ้ำส่องสว่ำง ส ำหรับใช้ในโครงกำร ชนิด LED  ค่ำเฉลี่ยควำมเขม้ของแสงภำยในพ้ืนที่ต้องไม่
น้อยกว่ำ 400 (lux) 

- ดวงไฟแต่ละดวง ต้องมีกล่องต่อสำยติดตั้งไว้ต่ำงหำกและใช้ท่ออ่อน (FLEXIBLE CONDUIT) ชนิด
GAVALNIZED STEEL ต่อให้ถึงดวงโคม ห้ำมใช้ดวงโคมเป็นทำงเดินของสำยวงจรย่อยไปจ่ำยไฟยังจุดอ่ืน
(FLEXIBLE CONDUIT ควำมยำวต้องไม่เกิน 2.00 เมตร) 
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- สำยไฟฟ้ำย่อยแต่ละวงจร ต้องประกอบด้วย LINE,NEUTRAL,GROUND ขนำดสำยตัวน ำไฟฟ้ำ ไม่
น้อยกว่ำ THW 2-2.5/2.5G Sq.mm.จุดพักสำย JUNCTION BOX ภำยในกล่อง LIGHT BOX ก ำหนดให้มีอย่ำง
น้อย 1 จุด 

- กำรติดตั้งดวงโคมไฟฟ้ำต้องไม่กีดขวำงกำรกระจำยน้ ำระบบ SPRINKLER HEAD และต้องติดตั้งห่ำง
จำก SPRINKLER HEAD ระยะไม่น้อยกว่ำ ≥0.75 เมตร 

- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำภำยในอำคำรให้ใช้ท่อร้อยสำยไฟชนิด EMT (ELECTRIC   METALLIC   TUBING) 
- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำภำยนอกอำคำร ฝังในพื้นหรือผนังคอนกรีตให้ใช้ท่อร้อยสำยไฟชนิด IMC 

(INTERMEDIATE METAL CONDUIT) 
- ท่อร้อยสำยเดินเกำะอำคำร ต้องยึดกับโครงสร้ำงของอำคำรทุกๆ ระยะ 2 เมตร และ 0.30 เมตรจำก

กล่องต่อสำยไฟฟ้ำ หรือจุดเลี้ยวของท่อ 
- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำให้เดินตั้งฉำกกับแนวรำบและตั้งฉำกกับแนวดิ่งของอำคำรเท่ำนั้น 
- กล่องต่อสำยไฟฟ้ำ ต้องเป็นชนิดเหล็กอำบสังกะสีทั้งภำยในและภำยนอก และมีฝำปิดกล่องเรียบร้อย 

พร้อมท ำสัญลักษณ์และสีฝำ JUNCTION BOX ให้เรียบร้อย 
- กำรตัดต่อสำยไฟต้องท ำภำยในกล่องต่อร้อยสำยเท่ำนั้น และให้ใช้  WIRE NUT แล้วใช้เทปพันสำยไฟ

ให้เรียบร้อยในกล่องต่อสำย(JUNCTION BOX) 
- ก่อนร้อยสำยไฟฟ้ำที่กล่องต่อสำย จะต้องใส่ BUSHING และ LOCK NUT ทุกกล่อง เพ่ือป้องกันฉนวน

ฉีกขำด 
- สำยไฟฟ้ำที่น ำมำใช้ต้องมี มำตรฐำน มอก.สำกลรับรอง 
- ต้องติดตั้งตำมมำตรฐำน และกฎของกำรไฟฟ้ำนครหลวง,NEC,วสท (ฉบับล่ำสุด) 
- วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ำมำติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ได้มำตรฐำนกำรผลิตตำม มอก. สำกลรับรองหรือตำม

มำตรฐำนที่กล่ำวข้ำงต้น ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
- รหัสสีของระบบสำยไฟฟ้ำ (R) น้ ำตำล, (S) ด ำ, (T) เทำ, (N) ฟ้ำ ,(GND) สีเขียวคำดเหลือง 
- กำรติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมสภำพหน้ำงำน และถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนทำง

วิศวกรรม 
6. สวิทซ์และเต้ำรับ 
 - สวิทซ์ไฟให้ติดตั้งสูงจำกพ้ืน 1.20 เมตร โดยวัดจำกพ้ืนที่ตกแต่งถึงแนวกึ่งกลำง BOX นอกจำกบริเวณ
ที่ไม่สำมำรถติดตั้งในระดับนี้ได้ จึงอนุโลมให้เปลี่ยนระดับได้ตำมควำมเหมำะสม 

- กำรติดตั้งเต้ำรับ ให้ใช้กล่องต่อสำยชนิดโลหะโดยที่ฝำครอบ และกรอบที่เป็นโลหะให้ติดตั้งสูงจำกพ้ืน  
0.30 เมตร โดยวัดจำกพ้ืนห้องที่ตกแต่งแล้วถึงแนวกึ่งกลำง BOX เต้ำรับไฟฟำ้ 

- ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบเต้ำรับเพียงพอส ำหรับกำรใช้งำนเบื้องต้นของโต๊ะท ำงำนภำยในพ้ืนที่ทั้งหมด 
- สำยไฟฟ้ำต้องใช้สำยชนิด THW ขนำดไม่น้อยกว่ำ 4 Sq.mm. Ground ขนำดไม่น้อยกว่ำ 2.5 Sq.mm.

และห้ำมใช้สำยไฟฟ้ำที่เล็กกว่ำขนำด 2.5 Sq.mm. 
- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำภำยในอำคำรให้ใช้ท่อร้อยสำยไฟชนิด EMT (ELECTRIC   METALLIC   TUBING) 
- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำภำยนอกอำคำร ฝังในพ้ืนหรือผนังคอนกรีตให้ใช้ท่อร้อยสำยไฟชนิด IMC 

(INTERMEDIATE METAL CONDUIT) 
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- ท่อร้อยสำยเดินเกำะอำคำร ต้องยึดกับโครงสร้ำงของอำคำรทุกๆ ระยะ 2 เมตร และ 0.30 เมตรจำก
กล่องต่อสำยไฟฟ้ำ หรือจุดเลี้ยวของท่อ 

- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำให้เดินตั้งฉำกกับแนวรำบและตั้งฉำกกับแนวดิ่งของอำคำรเท่ำนั้น 
- กล่องต่อสำยไฟฟ้ำ ต้องเป็นชนิดเหล็กอำบสังกะสีทั้งภำยในและภำยนอก และมีฝำปิดกล่องเรียบร้อย 

พร้อมท ำสัญลักษณ์และสีฝำ JUNCTION BOX ให้เรียบร้อย 
- กำรตัดต่อสำยไฟต้องท ำภำยในกล่องต่อร้อยสำยเท่ำนั้น และให้ใช้  WIRE NUT แล้วใช้เทปพันสำยไฟ

ให้เรียบร้อยในกล่องต่อสำย(JUNCTION BOX) 
- ก่อนร้อยสำยไฟฟ้ำที่กล่องต่อสำย จะต้องใส่ BUSHING และ LOCK NUT ทุกกล่อง เพ่ือป้องกันฉนวน

ฉีกขำด 
- สำยไฟฟ้ำที่น ำมำใช้ต้องมี มำตรฐำน มอก.สำกลรับรอง 
- ต้องติดตั้งตำมมำตรฐำน และกฎของกำรไฟฟ้ำนครหลวง,NEC,วสท (ฉบับล่ำสุด) 
- วัสดุ และอุปกรณ์ที่น ำมำติดตั้ง ต้องเป็นของใหม่ได้มำตรฐำนกำรผลิตตำม มอก. สำกลรับรองหรือตำม

มำตรฐำนที่กล่ำวข้ำงต้น ให้อยู่ในสภำพเรียบร้อย ไม่เคยผ่ำนกำรใช้งำนมำก่อน 
- รหัสสีของระบบสำยไฟฟ้ำ (R) น้ ำตำล, (S)ด ำ, (T)เทำ, (N)ฟ้ำ ,(GND)สีเขียวคำดเหลือง 
- กำรติดตั้งงำนระบบไฟฟ้ำสำมำรถเปลี่ยนแปลงตำมสภำพหน้ำงำน และถูกต้องตำมหลักมำตรฐำนทำง

วิศวกรรม 
7. ระบบปรับอำกำศ 

- เครื่องปรับอำกำศต้องผลิตในปี พ.ศ.2562 หรือ ค.ศ.2019 ขึ้นไป   
- ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบระบบปรับอำกำศไม่น้อยกว่ำ 142,500 BTU และเพียงพอส ำหรับกำรใช้งำน 
- ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งเซฟตี้เบรกเกอร์เครื่องปรับอำกำศทุกเครื่องที่ด ำเนินกำรออกแบบ 
- ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบระบบระบำยอำกำศให้เพียงพอส ำหรับกำรใช้งำน 
- ท่อน้ ำยำของระบบปรับอำกำศต้องใช้ชนิดไม่น้อยกว่ำ Type L พร้อมหุ้มฉนวนต้องมีควำมหนำเพียง

พอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกำรกลั่นตัวของไอน้ ำที่ผิวนอกของฉนวน 
- ท่อน้ ำทิ้งของระบบปรับอำกำศต้องแยกแต่ละเครื่องห้ำมใช้ท่อร่วมกัน พร้อมหุ้มฉนวนต้องมีควำมหนำ

เพียงพอที่จะป้องกันไม่ให้เกิดกำรกลั่นตัวของไอน้ ำที่ผิวนอกของฉนวน 
- สำยไฟฟ้ำต้องใช้สำยชนิด THW ขนำดตำมมำตรฐำนกำรติดตั้งไฟฟ้ำภำยในอำคำร หรือตำมคู่มือ

เจ้ำของผลิตภัณฑแ์ละห้ำมใช้สำยไฟฟ้ำที่เล็กกว่ำขนำด 2.5 ตร.มม. 
- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำภำยในอำคำรให้ใช้ท่อร้อยสำยไฟชนิด EMT (ELECTRIC METALLIC TUBING) 
- ท่อร้อยสำยไฟฟ้ำภำยนอกอำคำร ฝังในพ้ืนหรือผนังคอนกรีตให้ใช้ท่อร้อยสำยไฟชนิด IMC 

(INTERMEDIATE METAL CONDUIT) 
- ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบท่อจ่ำยลมเย็นและขนำดหัวจ่ำยแอร์ ต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับ CAPACITY

เครื่อง AHU-103 จ่ำยให้กับพื้นที่บริเวณโถงช้ัน 1 เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำเสียงดังหรือปัญหำปริมำณลมจ่ำยไม่
พอ 
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8. ระบบแสงสว่ำงฉุกเฉิน 
 - ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบระบบแสงสว่ำงฉุกเฉิน ชนิด LED จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 4 ชุด สำมำรถส ำรองไฟฟ้ำ
ได้ไม่น้อยกว่ำ 180 นำที 
9. ระบบดับเพลิง 
 - หำกกำรออกแบบของผู้รับจ้ำง ท ำให้ระบบ SPRINKLER SYSTEM เดิมในพ้ืนที่ไม่สำมำรถท ำงำนได้ 
อย่ำงมีประสิทธฺภำพ ต้องท ำกำรย้ำยไปต ำแหน่งที่เหมำะสมหรือเพ่ิมจ ำนวนให้เหมำะสมกับพื้นท่ี 
 - บริเวณพ้ืนที่ที่ก้ันห้อง จะต้องมีหัว SPRINKLER อย่ำงน้อย 1 หัวแล้วแต่ขนำดพื้นที่ โดยที่ระยะห่ำง 
ระหว่ำงหัว SPRINKLER กับผนังกั้นห้องต้องไม่เกิน 2.00 เมตรและระยะห่ำงระหว่ำงหัว SPRINKLER ของแต่ละ
หัวต้องไม่เกิน 4.00 เมตร 

- กำรตัดต่อ เพ่ิม หรือย้ำยท่อหัวจ่ำยน้ ำดับเพลิง ต้องได้รับกำรทดสอบไม่น้อยกว่ำ 1.5 เท่ำของแรงดัน 
ใช้งำน  ระยะเวลำ 10 ชั่วโมง เพ่ือให้มั่นใจว่ำ จุดเชื่อมท่อ จุดต่อท่อ ไม่ปรำกฏรอยรั่วซึม 

 - หำกควำมดันลดลงเกินกว่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ ภำยในเวลำที่ก ำหนดข้ำงต้น ต้องหำรอยรั่วและ ซ่อมแซม       
แล้วทดสอบใหม่จนได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ  

- ผู้รับจ้ำงต้องติดตั้งถังดับเพลิงชนิด ขนำด 15 ปอนด์ จ ำนวน 1 ถังต่อพ้ืนที่ทุกๆ100 ตำรำงเมตร เศษของ 
พ้ืนที่ที่เกินกว่ำ 20 ตำรำงเมตร คิดเป็น 100 ตำรำงเมตร  
10. ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) 
 - ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบตัวตรวจจับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไม่เกิน 49 ตำรำงเมตร/จุด  

- อุปกรณแ์จ้งเหตุเพลิงไหม้ต้องใช้กับระบบเดิมของอำคำรได้และท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำเดิม  
หรือไม่น้อยกว่ำเดิม 
11. ระบบสัญญำณ Lan  

- ผู้รับจ้ำงต้องออกแบบระบบ Lan เพ่ือรองรับอินเตอร์เน็ตและโทรศัพท์ภำยในส ำนักงำนให้เพียงพอ 
ส ำหรับกำรใช้งำนของผู้ว่ำจ้ำงและท ำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเท่ำเดิม หรือไม่น้อยกว่ำเดิม 
12. กระจกส ำหรับผนัง และประตู ส ำหรับใช้ในโครงกำร ชนิด เทมเปอร์  
13. ท่อ PVC ส ำหรับใช้ในโครงกำร ชั้น 13.5 
14. ผู้รับจ้ำงจะต้องเสนอแบบทุกระบบ โดยจะต้องแยกแต่ละระบบออกจำกกันให้ชัดเจน   
15. งำนรื้อถอน 
 - ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรรื้อถอนท่อส่งลมเย็นของเดิมในพ้ืนที่ด ำเนินกำร พร้อมปิดในส่วนที่ต้องใช้งำน
เรียบร้อย ตำมแบบที่แนบมำ 
 - ผู้รับจ้ำงต้องด ำเนินกำรรื้อถอนระบบแสงสว่ำง เต้ำรับของเดิมในพ้ืนที่ด ำเนินกำร พร้อมแก้ไขในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เรียบร้อย 
 - ส่วนของระบบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับกำรออกแบบในพ้ืนที่ผู้รับจ้ำงออกแบบให้ผู้รับจ้ำงด ำเนินกำรรื้อถอน
และแก้ไขให้เรียบร้อย  
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รำยกำรเสนอรำคำ 
     1. ชี้แจงค่ำวัสดุ, ค่ำแรง และค่ำด ำเนินกำร รวมภำษีให้ครบถ้วนชัดเจน โดยมีรำยละเอียด ประกอบ ดังนี้ 
       - รำยกำรวัสดุและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ด ำเนินกำร (ชื่อผลิตภัณฑ์)  
       - ผู้รับจ้ำงจะต้องยืนรำคำที่เสนออย่ำงน้อย 90 วัน 
     2. ระยะเวลำรับประกันผลงำนอย่ำงน้อย 2 ปี 
คุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 
 1. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ
และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบ
ของทำงรำชกำรและรัฐวิสำหกิจ 
  2. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือควำมคุ้มกัน หรืออำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่
รัฐบำลของ ผู้เสนอรำคำได้มีค ำสั่งให้สละสิทธิ์และควำมคุ้มกันเช่นว่ำนั้น 
 3. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรำยอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็น
กำรขัดขวำงกำรแข่งขันรำคำอย่ำงเป็นธรรมในกำรจัดจ้ำงครั้งนี้ 

4. ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่อยู่ในระหว่ำงถูกด ำเนินคดีล้มละลำย เว้นแต่ในคดี
ล้มละลำยนั้นศำลมีค ำสั่งเห็นชอบตำมค ำขอประนอมหนี้ หรือเห็นชอบแผนฟ้ืนฟูกิจกำร 
หลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ 

  ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 
  - ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน บอจ. 3,4 (ดวงตรำประทับ)         
นิติบุคคลบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) ประทับตรำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
        ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 

  - บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ 
บริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) บอจ. 3,4 (ดวงตรำ
ประทับ) (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ประทับตรำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  - ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ และส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
   - ผู้เสนอรำคำจะต้องแนบเอกสำรส ำเนำสัญญำหรือหนังสือรับรองแสดงผลงำนที่ผ่ำนมำเกี่ยวกับงำน
จ้ำงปรับปรุงที่มีมูลค่ำของงำนไม่น้อยกว่ำ 2 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 1 สัญญำ 
ข้อสงวนสิทธิในกำรเสนอรำคำ 
 สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ทรงไว้ซึ่งสิทธิจะไม่รับรำคำต่ ำสุด หรือรำคำหนึ่งรำคำใด หรือรำคำท่ีเสนอ ทั้งหมด
ก็ได้ และอำจพิจำรณำเลือกจ้ำงในจ ำนวน หรือขนำด หรือเฉพำะรำยกำรหนึ่งรำยกำรใด หรืออำจจะยกเลิก กำรเสนอ
รำคำ โดยไม่พิจำรณำจัดจ้ำงเลยก็ได้สุดแต่จะพิจำรณำ ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์เป็นส ำคัญ 
และให้ถือว่ำกำรตัดสินของสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 
กำรท ำสัญญำจ้ำง 
 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำสัญญำจ้ำงตำมแบบสัญญำของสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่ได้รับ
แจ้ง และจะต้องวำงหลักประกันสัญญำเป็นจ ำนวนเงินเท่ำกับร้อยละห้ำ (5%) ของรำคำค่ำจ้ำงทั้งหมด 
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ค่ำจ้ำงและกำรจ่ำยเงิน 
 งวดที่ 1 เบิกจ่ำย 30% ของค่ำจ้ำงทั้งหมด 

- ส่งแบบงำนปรับปรุง (Shop Drawing) ขนำด A3 จ ำนวน 3 ชุด 
- งำนรื้อถอนทั้งหมด 
- งำนเดินท่อร้อยสำยงำนระบบทั้งหมด 
- ส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องปรับอำกำศก่อนติดตั้งทั้งหมด  
- งำนกั้นห้องทั้งหมด     
งวดที่ 2 เบิกจ่ำย 70% ของค่ำจ้ำงทั้งหมด 
- ส่งมอบงำนจัดจ้ำงปรับปรุงพ้ืนที่ส ำนักอำคำรสถำนที่  ชั้น 1 อำคำรศูนย์ประชุม ให้ครบถ้วน 100%

ตำมรำยละเอียดสัญญำจ้ำง 
- ผู้รับจ้ำงจะต้องส่งแบบ As Built ฉบับสมบูรณ์ A3 จ ำนวน 3 ชุด CD File Auto Cad จ ำนวน 1 แผ่น 

 เมื่อผู้รับจ้ำงได้ด ำเนินงำนให้แล้วเสร็จเรียบร้อย และผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจสอบแล้วว่ำ 
ผู้รับจ้ำงปฏิบัติงำนถูกต้องครบถ้วนตำมสัญญำ ผู้รับจ้ำงจะส่งใบแจ้งหนี้เพ่ือขอรับเงินค่ำจ้ำงตำมงวดที่ได้ก ำหนด
ไว้ และผู้ว่ำจ้ำงจะช ำระเงินค่ำจ้ำงภำยในก ำหนด 30 วัน นับแต่วันถัดจำกวันที่ผู้ว่ำจ้ำงได้รับใบแจ้งหนี้ 
อัตรำค่ำปรับ 
 ค่ำปรับตำมแบบสัญญำจ้ำงจะก ำหนดในอัตรำร้อยละศูนย์จุดหนึ่ง (0.1%) ของค่ำจ้ำงทั้งหมดตำมสัญญำ
ทั้งหมดต่อวัน 
สิทธิในกำรบอกเลิกสัญญำ 
 ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมเงื่อนไขที่สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ก ำหนดได้ และสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ 
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเป็นเหตุเกิดควำมเสียหำย สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ขอสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญำจ้ำงได้ ทั้งนี้
ผู้รับจ้ำงไม่มีสิทธิเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ ทั้งสิ้น 
ระยะเวลำในกำรด ำเนิกำร 
 ให้ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำ 120 วันนับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำจ้ำงและผู้ว่ำจ้ำงส่ง
มอบพ้ืนที่ให้กับผู้รับจ้ำง ถ้ำมีเหตุจ ำเป็นต้องขยำยเวลำด ำเนินกำรให้แจ้งผู้ว่ำจ้ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรล่วงหน้ำเป็น
เวลำไม่น้อยกว่ำ 15 วัน 
กำรจัดส่งเอกสำรกำรเสนอรำคำ 
 1. ก ำหนดรับเอกสำรรำยละเอียดงำน 
  - รับเอกสำรรำยละเอียดงำนจัดจ้ำงปรับปรุงพ้ืนที่ส ำนักอำคำรสถำนที่  ชั้น 1 อำคำรศูนย์ประชุม
ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภำพันธ์ 2563 – วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนำคม 2563 เวลำ 09.00 น. – 17.00 น.  

- ส ำรวจหน้ำงำน (ดูพ้ืนที่) วันศุกร์ที่ 6 มีนำคม 2563 เวลำ 13.30 น. – 16.00 น. ณ อำคำรศูนย์
ประชุมสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์  
 2. สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะพิจำรณำเฉพำะผู้ที่มำรับเอกสำร และรับทรำบรำยละเอียด
งำนเท่ำนั้น 
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 3. ก ำหนดยื่นซองเสนอรำคำ 
   ในวันจันทร์ที่  30 มีนำคม 2563 เวลำ 9.00 น . – 16.30 น . ระบุหน้ ำซองปิดผนึกเรียน 
คณะกรรมกำรจัดจ้ำงปรับปรุงพ้ืนที่ส ำนักอำคำรสถำนที่  ชั้น 1 อำคำรศูนย์ประชุม ณ สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์  
ส่วนสำรบรรณ อำคำรศูนย์ประชุม เลขที่ 54 ถนนก ำแพงเพชร 6 แขวงตลำดบำงเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
 4. ซองเสนอรำคำ ผู้เสนอรำคำจะต้องบรรจุเอกสำรให้ครบถ้วน โดยแยกเป็น 2 ซอง ดังนี้ 

        ซองท่ี 1 ซองเสนอทำงด้ำนเทคนิคและเอกสำรหลักฐำนตำมข้อก ำหนดของสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ 
         4.1 ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล ห้ำงหุ้นส่วนจ ำกัด 

     - ห้ำงหุ้นสว่นจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียน บอจ. 3,4 (ดวงตรำประทับ) นิติ
บุคคลบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) ประทับตรำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

   4.2 ในกรณีผู้เสนอรำคำเป็นนิติบุคคล บริษัทจ ำกัดหรือบริษัทมหำชนจ ำกัด 
          - บริษัทจ ำกัด หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ให้ยื่นส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลหนังสือ 

บริคณห์สนธิ บัญชีรำยชื่อกรรมกำรผู้จัดกำร ส ำเนำบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น ผู้มีอ ำนำจควบคุม (ถ้ำมี) บอจ. 3,4 (ดวงตรำ
ประทับ) (ถ้ำมี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ประทับตรำพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

  4.3 ส ำเนำใบทะเบียนพำณิชย์ และส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
    4.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องแนบเอกสำรส ำเนำสัญญำหรือหนังสือรับรองแสดงผลงำนที่ผ่ำนมำ

เกี่ยวกับงำนจ้ำงปรับปรุงที่มีมูลค่ำของงำนไม่น้อยกว่ำ 2 ล้ำนบำท อย่ำงน้อย 1 สัญญำ 
      ซองที่ 2 ซองเสนอรำคำงำนจัดจ้ำงปรับปรุงพ้ืนที่ส ำนักอำคำรสถำนที่ ชั้น 1 อำคำรศูนย์ประชุม 
 5. ก ำหนดเปิดซองพิจำรณำคุณสมบัติผู้เสนอรำคำ และเปิดซองเสนอรำคำ 
    ในวนัอังคำรที่ 31 มีนำคม 2563  เวลำ 13.00 น. – 17.00 น. ณ อำคำรศูนย์ประชุม สถำบนัวิจัยจุฬำภรณ์ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหำนคร 
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