ขอกําหนดการจาง
โครงการปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร
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เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การประกวดราคาด ว ยวิ ธี ก ารทางอี เ ล็ ค ทรอนิ ก ส เพื่ อ จั ด จ า งปรั บ ปรุ ง
สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จากเงินกองทุนสถานปฏิบัติการ
เภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเห็นสมควรกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of
Reference : TOR) ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549
ดังนี้
1. คุณสมบัติผูเสนอราคา
1.1 ผูเสนอราคาตองเปน บริษัทจํากัด หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติบุคคล ซึ่งได
จดทะเบียนในประเทศอยางถูกตองตามกฎหมาย
1.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียน
ชื่อแลวหรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
1.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือไมเปนผูกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
1.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
1.5 ผูเสนอราคา ตองเปนผูที่เคยมีประสบการณและผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลจาง
ดวยวิธีการทางอีเล็คทรอนิกส วงเงินในสัญญาไมนอยกวา 4,500,000 บาท (สี่ลานหาแสนบาทถวน) ในสัญญา
เดียวกัน ในระยะเวลาไมเกิน 5 ป นับถึงวันยื่นเอกสารประกวดราคา และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงาน
เอกชนที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยมีหนังสือรับรองผลงานจากเจาของโครงการมาแสดง
1.6 ผูเสนอราคาจะตองมาดูสถานที่และรับฟงคําชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ สถานที่ ตาม
กําหนดเวลาที่นัดหมาย มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิในการเขารวมการประกวดราคาในครั้งนี้
1.7 ผูเสนอราคาจะตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนยขอมูล
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ
2. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเปน 2 สวน คือ
2.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคาใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่
มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(3) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุนสวนบริษัท และ
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี) พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
2.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจให
บุคคลอื่นทําการแทน
(2) สําเนาหนังสือรับรองผลงานกอสรางหรือสําเนาคูฉบับสัญญาจางพรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง
(3) บัญชีแสดงรายการกอสราง/ใบแจงปริมาณงาน (BOQ) ซึ่งจะตองแสดงรายการวัสดุอุปกรณ
3. เกณฑการพิจารณาเพิ่มเติม
3.1 ผูเสนอราคาตองแสดงความพรอมที่มหาวิทยาลัยจะมีความเชื่อมั่นวาผูเสนอราคาจะสามารถ
เริ่มทํางานไดทันที และสามารถสงมอบผลงานที่แลวเสร็จสมบูรณใหแกมหาวิทยาลัยไดภายในเวลาที่กําหนด โดย
เสนอขอมูลที่เปนสาระสําคัญที่เปนเอกสารมายื่น ณ วันยื่นซองขอเสนองาน พรอมเอกสารที่กําหนดให เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัย ตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้
3.1.1 เกณฑพิจารณาความพรอมในการดําเนินงาน ผูประกอบการที่ประสงคจะเสนอ
งานและราคางานจางตอมหาวิทยาลัยจะตองผานการพิจารณาความพรอมที่จะดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดและมีผลงานที่แสดงใหประจักษได ดังนี้
3.1.1.1 ความพรอมดานผลงานที่ผานมาและปจจุบัน ผูเสนอราคาจะตองยื่น
แสดงรายการผลงานที่ไดดําเนินการแลวเสร็จภายในระยะเวลา 5 ป และจะตองแสดงรายการงานที่ยังดําเนินการ
อยูในปจจุบันดวย
ทั้งนี้ ตองเพิ่มผลงานตามมาตรฐานงานตามขอ 1.5 พรอมหนังสือรับรองของคูสัญญา
(ผูวาจาง) รับรองความครบถวน และความถูกตองของผลงานตามเงื่อนไขและสงมอบงานแลวเสร็จภายในเวลาการจาง
3.1.1.2 ความพรอมดานการเงิน ผูเสนอราคาตองแสดงหลักฐาน ทุนจดทะเบียน
ไมต่ํากวา 2,000,000.00 บาท (สองลานบาทถวน) พรอมขอมูลและหลักฐานที่เชื่อถือไดวา ผูเสนอราคามี
ความมั่นคงดานการเงินเพียงพอที่จะไมเปนอุปสรรคดานการลงทุนตลอดระยะเวลาตามสัญญาจาง หรือมีหนังสือ
ของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่เชื่อถือไดแสดงความพรอมที่จะสนับสนุนการเงินแกผูเสนอราคาเพื่อดําเนินการ
ไดจนแลวเสร็จตามสัญญาจาง หลักฐานเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาขั้นต่ํา เชน
- สําเนาบัญชีเงินฝากของธนาคารระบุผูเสนอราคาเปนผูมีสิทธิในการเบิกจาย
- หนังสือรับรองของธนาคารหรือสถาบันการเงินที่แสดงการสนับสนุนดาน
การเงินแกผูเสนอราคา วงเงินไมนอยกวา 2,000,000.00 บาท (สองลานบาทถวน)
3.1.2 เกณฑที่คณะกรรมการพิจารณาใหคะแนน คณะกรรมการจะพิจารณาความพรอม
ในการดําเนินงานของผูเสนอราคาจากเอกสารที่ยื่นตอมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่กําหนดเทานั้น โดยมีเกณฑการ
พิจารณา ความพรอมดานเทคนิคและวิธีการกอสราง ทั้งสิ้น 100 คะแนน ผูที่ผานคุณสมบัติจะคิดคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแตรอยละ 80 ขึ้นไป โดยมีรายละเอียดของคะแนน ดังนี้
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- แผนการทํางาน
(35 คะแนน)
- แผนการจัดการวัสดุ
(15 คะแนน)
- แผนการจัดการกําลังคน
(15 คะแนน)
- แผนการจัดการปญหาและอุปสรรค
(20 คะแนน)
- แผนวิธีการทํางานและการตรวจสอบคุณภาพใหงานมีคุณภาพและเป นไปตาม
รูปแบบ
(15 คะแนน)
ผูเสนอราคาตองแสดง “แผนการทํางาน แผนการจัดการวัสดุ แผนการจัดการกําลังคน
และการจัดการปญหาและอุปสรรค” โดยมีรายละเอียดของการทํางานที่สมบูรณของงานแตละดาน ดังนี้
- งานสถาปตยกรรมและสถาปตยกรรมภายใน
- งานระบบไฟฟาและสื่อสาร
- งานระบบปรับอากาศ
- งานเฟอรนิเจอรลอยตัว
- งานจัดการดานความปลอดภัยในระหวางการกอสราง
ทั้งนี้ แผนการทํางานทุกดานตองมีความสัมพันธกันอยางตอเนื่องและเปนระบบครอบคลุมพื้นที่การ
ทํางาน โดยมีผลงานรวมแลวเสร็จสมบูรณภายในระยะเวลา 150 วัน ตามเวลาสัญญาจาง ทั้งนี้ ใหผูเสนอราคา
แสดงแผนงานดวยลักษณะ Gantt chart หรือ Microsoft Project หรือวิธีการที่เทียบเทา
4. เพื่อประโยชนในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยใหความสําคัญตอความพรอมดาน
การทําสัญญาจางของผูเสนอราคา ทั้งนี้ ผูเสนอราคาตองลงนามสัญญาจางกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยภายใน 5
วันทําการ นับตั้งแตวันถัดไปจากวันที่ไดรับแจง หากผูเสนอราคาผูทรงสิทธิไมสามารถเขาทําสัญญาไดดวยเหตุใด
ก็ตาม มหาวิทยาลัยจะสงวนสิทธิที่จะดําเนินการใหผูเสนอราคาผูที่ทรงสิทธินั้น เปนผูละทิ้งงาน และดําเนินการ
ตามกฏหมาย ระเบียบของทางราชการโดยเขมงวด ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการทําสัญญาจางกับ
ผูรับจางในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรงบประมาณจากทางราชการแลวเทานั้น
5. หลักการประกันซอง
ผูเสนอราคาตองวางหลักประกัน ซองพรอมกับ การยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค จํ านวนเงิ น
422,144.13 บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันหนึ่งรอยสี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค)
หลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกันตั้งแตวันยื่นซองขอเสนองานครอบคลุมไปจนถึง
วันสุดทายการยืนราคา 120 วัน โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย โดยเปนเช็คลงวันที่ที่
ยื่นซองเอกสารทางดานเทคนิค หรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
หลักประกันซองตามขอนี้ มหาวิทยาลัยจะคืนใหผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วัน นับถัด
จากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด จะคืนให
ตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือเมื่อผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
การคืนหลักประกันซอง ไมวาในกรณีใด ๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
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6. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
6.1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม (ราคารวม/ตอรายการ/ตอหนวย) ของ
ขอเสนองานปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
6.2 หากผูเสนอราคามีคุณสมบัติไมถูกตอง หรือยื่นหลักฐาน การเสนอราคาไมถูกตองหรือไม
ครบถ ว น คณะกรรมการจั ดจ างสงวนสิทธิ์ ที่จ ะไมรับ พิจารณาขอเสนอของผูเสนอราคารายนั้น เวน แตเปน
ขอผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารขอกําหนดการจางในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเทานั้น
6.3 มหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยเปน
สําคัญ และใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยเปนที่เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะพิจารณายกเลิกการจัดจาง และลงโทษผูเสนอราคาเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคา
ที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ต าม หากมีเ หตุที่เ ชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอ
เอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน
6.4 ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตามสัญญาได
คณะกรรมการฯ หรือมหาวิทยาลัย จะใหผูเ สนอราคานั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเ ชื่อไดวา ผูเ สนอ
ราคาสามารถดําเนินงานใหเสร็จสมบูรณ หากคําชี้แจงไมเปนที่รับฟงได มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาของ
ผูเสนอราคารายนั้น
6.5 ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงภายหลังวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม มหาวิทยาลัยมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว และ
มหาวิทยาลัยจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิ้งงาน
7. ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเขาเสนอราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
7.1 ผู เ สนอราคาจะต อ งลงนามในหนั ง สื อ แสดงเงื่ อ นไขการซื้ อ และการจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส
7.2 ราคาสู ง ของการประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ครั้ ง นี้ จ ะต อ งเริ่ ม ต น ที่
8,442,882.66 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นสองพันแปดรอยแปดสิบสองบาทหกสิบหกสตางค)
7.3 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไว
ดวยแลว
7.4 ราคาที่เสนอในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสจะตองต่ํากวาราคาสูงสุดใน
การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
7.5 ห า มผู เ สนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่ อ การประกวดราคาจ า งด ว ยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกสเสร็จสิ้นแลว จะตองยืนยันราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ราคาที่ยืนยันจะตองตรง
กับราคาที่เสนอหลังสุด
7.6 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 120 วัน นับแตวันยืนยันราคาสุดทาย
โดยภายในกําหนดยืนราคา ผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได
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7.7 ผู เ สนอราคาที่ เ ข า ร ว มประกวดราคาจ างดว ยวิธีก ารทางอิเ ล็กทรอนิกส จ ะตอ งรับ ผิ ดชอบ
คาใชจายในการจัดประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการ
ตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้จะแจงใหทราบในวันเสนอราคา
8.
การทําสัญญาจาง
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูทรงสิทธิ์เขาทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัย จะตองทํา
สัญ ญาจา งตามแบบสัญญา กับมหาวิทยาลัย ภายใน 5 วันทํา การ นับถัดจากวัน ที่ไดรับ แจงและจะตองวาง
หลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางได ใหมหาวิทยาลัยยึดถือไวในขณะทํา
สัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
8.1 เงินสด
8.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกคณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยโดยเปนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
8.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกัน
8.4 หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินลงทุน หรือบริษัท
เงิ นทุ นหลั กทรั พย ที่ได รั บอนุ ญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน ตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบ
หนังสือค้ําประกัน
8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให โดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพัน
ตามสัญญาจางแลว
ผูทรงสิทธิ์เขาทําสัญญาจางกับมหาวิทยาลัย ตองจําแนกราคาเหมารวมตามขอเสนอราคาที่
ไดรั บการคัด เลือกจากมหาวิทยาลัย ใหเปนราคาค าจางงานปรับปรุงสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนตาม
แบบฟอรมที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยราคาคาจางงานปรับปรุงฯ ตองไมเกินงบประมาณที่แตละรายการไดรับ
ราคาและบัญชีราคาตอหนวยจะใชเปนหลักฐานสําคัญประกอบสัญญาจางตอไป
9.
คาจางและการจายเงิน (สําหรับสัญญาที่เปนราคาเหมารวม)
ผูรับจางจะตองทํางวดงานและงวดเงินของงานปรับปรุง มหาวิทยาลัยจะจายเงินคาจาง โดยแบง
ออกเปน 4 งวด ระยะเวลารวม 150 วัน ดังนี้
งวดที่ 1 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 15 ของคาจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 15
ของงานปรับปรุง ภายในประมาณ 30 วัน หลังจากเริ่มสัญญา
งวดที่ 2 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 35 ของคาจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 50
ของงานปรับปรุง ภายในประมาณ 60 วัน หลังจากเริ่มสัญญา
งวดที่ 3 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 30 ของคาจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 80
ของงานปรับปรุง ภายในประมาณ 120 วัน หลังจากเริ่มสัญญา
งวดที่ 4 เปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ 20 ของคาจางเมื่อผูรับจางปฏิบัติงานไดรอยละ 100
ของงานปรับปรุง ภายในประมาณ 150 วัน หลังจากเริ่มสัญญา
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนงวดงานและงวดเงินใหเหมาะสมตามมูลคา
งาน ตามความจําเปนและความเหมาะสมในขั้นตอนการทําสัญญา
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อัตราคาปรับ คาปรับตามแบบสัญญาจางจะตองกําหนดในอัตรารอยละ 0.1 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
10. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูรับจาง จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา
2 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
11. สถานที่กอสราง
สถานที่ที่จะกอสร างอยู ณ สถานปฏิบัติ การเภสัช กรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย
12. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะ
ให เ ป น ไปตามรู ป แบบและรายละเอีย ดงานปรั บ ปรุ ง สถานปฏิบัติการเภสัช กรรมชุ มชน
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
13. วงเงินในการจัดจาง
งบประมาณในการดําเนินการทั้งสิ้นไมเกิน 8,442,882.67 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นสองพัน
แปดรอยแปดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค)
ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้ 8,442,882.67 บาท (แปดลานสี่แสนสี่หมื่นสองพันแปด
รอยแปดสิบสองบาทหกสิบเจ็ดสตางค)
14. การปรับราคาคางานกอสราง
การปรับราคาคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคา (สูตรคา K)
K = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
จะนํามาใชในกรณีที่คางานกอสรางตามประกาศนี้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากคางานเดิมตามสัญญา เมื่อดัชนี
ราคาซึ่งจัดทําขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิม ณ วันยื่นซองเสนองาน โดย
14.1 การขอเพิ่มคางานกอสรางตามสูตรการปรับราคาดังระบุขางตน ใหผูรับ จางทําหนังสื อ
เรี ย กร องกั บ ผู ว า จา งภายใน 90 วั น นั บ แต วันที่ผูรับ จางไดสงมอบงานงวดสุดทาย หากพน กําหนดนี้ไปแลว
ผูรับจางไมมีสิทธิ์ที่จะเรียกรองเงินเพิ่มคางานกอสรางจากผูวาจางไดอีกตอไป และกรณีที่ผูวาจางจะตองเรียกคืน
จากผูรับจางที่เปนคูสัญญา ผูรับจางตองรีบมาติดตอและยินยอมใหผูวาจางหักคางานของงวดงานตอไป หรือหัก
เงินจากหลักประกันสัญญาแลวแตกรณี โดยผูวาจางจะแจงเปนลายลักษณอักษรใหทราบ
14.2 การพิจารณาคํานวนเงินลดลงหรือเพิ่มขึ้น และการจายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผูรับจาง
ตามสูตรการปรับราคานี้ ตองไดรับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสํานักงบประมาณและใหถือวาการพิจารณา
วินิจฉัยของสํานักงบประมาณเปนที่สิ้นสุด
สูตรการปรับราคา (สูตรคา K) จะตองคงที่ที่ระดับที่กําหนดไวในวันแลวเสร็จตามที่กําหนดไวใน
สัญญา หรือภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยไดขยายออกไป โดยจะใชสูตรของทางราชการที่ไดระบุขางตน
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15.

ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินกองทุนสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัช
ศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการกําหนดรางขอบเขตของงาน
ลงชื่อ ……………………………………..……….ประธานกรรมการ
(รองศาสตราจารย เภสัชกร สถิตพงศ ธนวิริยะกุล)
ลงชื่อ ……………………………………..………. กรรมการ (สถาปนิก)
(ผูชวยศาสตราจารย เสก สวัสดี)
ลงชื่อ ……………………………………..……….กรรมการ (วิศวกรเครื่องกล)
(ผูชวยศาสตราจารย เสถียร วงศสารเสริฐ)
ลงชื่อ ……………………………………..……….กรรมการ (วิศวกรไฟฟา)
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. โสตถิพงศ พิชัยสวัสดิ์)
ลงชื่อ ……………………………………..……….กรรมการ
(เภสัชกรหญิง เพ็ญทิพา แกวเกตุทอง)
ลงชื่อ ……………………………………..……….กรรมการและลขานุการ
(เภสัชกร อนุกูล ชื่นอารมย)
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