
 
ร่าง TOR งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน ้าด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ้านวน 1 งาน 

1. ความเป็นมา 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีความประสงค์จะด าเนินการจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบาย
น  าด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ที่ท าการส่วนกลางของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต าบลบางพูด อ าเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชต้องการปรับปรุงเขื่อนกันดินเดิม ที่ช ารุดเสียหาย 
ท าให้ดินบริเวณริมเขื่อนไหลลงในคูระบายน  า โดยปรับปรุงเป็นเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสียบแผ่น
ผนัง  

โดยผู้รับจ้างต้องจัดหาแรงงาน วัสดุอุปกรณ์ – เครื่องมือ เครื่องใช้ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องมาด าเนินการทั งสิ น และแรงงานที่ใช้ต้องเป็นผู้ที่มีฝีมือดี ช านาญงาน ความเชี่ยวชาญเป็นการเฉพาะ
ระบบงาน  เครื่องมือที่ใช้มีคุณภาพดี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และไม่เป็น
ของเก่าเก็บเหลือใช้งานจากที่อ่ืน หรือโครงการอ่ืน หรือตกรุ่นไปแล้ว หรือไม่มีสายการผลิตแล้ว  

 
2.  วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน  าด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ที่ช ารุดเสียหาย ท าให้ดิน
บริเวณริมเข่ือนไหลลงในคลอง โดยปรับปรุงเป็นเขื่อนกันดินคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเสียบแผ่นผนัง 

2.2 เพ่ือให้คูระบายน  าไม่ตื นเขิน สามารถระบายน  าได้ดี  
 

3 คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
3.1 เป็นนิติบุคคล และเป็นผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง โดยมีผลงานลักษณะเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ใน

วันยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  
3.2 มีส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาคู่สัญญา ที่เป็นคู่สัญญาฉบับเดียวกันนับย้อนหลังจากวันยื่น

ซองเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินห้าปี) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสน-     
บาทถ้วน) และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ และต้องน าหนังสือรับรองผลงานฉบับ
จริงที่ได้ยื่นเสนอไว้มาแสดงต่อคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายใน 7 วัน 
นับถัดจากวันที่คณะกรรมการมีหนังสือร้องขอ 

3.3 ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ งงานของทางราชการและ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ งงานตามระเบียบของทางราชการ 

 
 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดทั่วไป 
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3.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน  และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน   
ระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม   

3.5 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคา ได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั น หรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของ
รัฐ พ.ศ. 2554  

3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดง บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  

3.7  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื อจัดจ้างด้วยระบบ 
  อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของ กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื อจัดจ้างภาครัฐ 

3.8 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญา อาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

 

4 รายละเอียดการจัดจ้าง : ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเอกสาร ดังนี   
 

5 ระยะเวลาด้าเนินการ : ผู้รับจ้างต้องด าเนินงานทั งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญา 

 

6 ก้าหนดราคาจ้าหน่ายแบบ ชดุละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)  
 

หมายเหตุ  
  ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของ
งานนี   (Terms of Reference  : TOR)  เป็นลายลักษณ์อักษรโดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ  
(EMS) ส่งไปที่ 

              กองพัสดุ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   
              เลขที่ 9/9  หมู่ 9  ถนนแจ้งวัฒนะ  ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี 11120   

หรือทางโทรศัพท์หมายเลข 02 504 – 7123  , 02 504 – 7124    
หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 3560 , 02 503 – 2598   

              หรือทาง e-mail  :  pm.proffice@stou.ac.th หรือดูผ่านจาก http://www.stou.ac.th  
              โดยระบุชื่อ  ที่อยู่  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
 

mailto:pm.proffice@stou.ac.th%20หรือ
http://www.stou.ac.th/
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ส่วนที่ 2 ข้อก้าหนดทางเทคนิค 
งานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน ้าด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ้านวน 1 งาน 

ข้อก้าหนดทั่วไป 

1. ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจตรวจสอบพื นที่จริงก่อนด าเนินการ  เพ่ือให้รับทราบสภาพภายในพื นที่จริง   
เพ่ือประเมินปัญหาและอุปสรรคในการท างาน  และเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนปฏิบัติงาน  โดยให้
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง   

2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงาน โดยละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจ
การจ้างก่อนการด าเนินงาน   

3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน  วัสดุ  อุปกรณ์ต่างๆ  การขนส่ง  และเครื่องมือที่มีคุณภาพดีใน
การด าเนินการ 

4. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่น ามาประกอบติดตั ง จะต้องเป็นของใหม่  ไม่เคยผ่านการใช้งานมา
ก่อน และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้ 

5. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้เป็นเพียงส่วนประกอบใน
เบื องต้นเท่านั น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม  โดยผ่านความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้าง 

6. กรณีแบบรูป รายการละเอียดที่ปรากฎตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแย้งกัน  ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา  โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจการ
จ้างเป็นที่สุด 

7. ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้
งาน ภายหลังจากการติดตั งแล้วเสร็จ เพ่ือยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงโดยมีผู้ควบคุมงานของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมด าเนินการทดสอบดังกล่าว 

8. หากระหว่างด าเนินการผู้รับจ้างจ าเป็นจะต้องรื อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง   
ของอาคาร ซึ่งอาจจะเป็นงานโครงสร้าง  งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบ  โดยหลังจาก
ด าเนินการแล้วเสร็จ  ให้ผู้รับจ้างด าเนินการเก็บงานในส่วนดังกล่าวให้มีสภาพดังเดิม โดยให้
ปรึกษาผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการด าเนินการ 

9. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องขนย้ายเศษวัสดุที่รื อถอนจากการก่อสร้างที่ใช้การไม่ได้ โดยท าการขนย้าย 

ออกนอกพื นที่ปรับปรุงดังกล่าว ส่วนวัสดุที่ใช้งานได้ให้น าไปจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ

ก าหนด พร้อมปรับสภาพพื นที่ให้เรียบร้อย ทั งนี ในการขนย้ายเศษซากวัสดุใดๆ  จะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั ง 
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ในการรื อถอนและขนย้ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีรายการวัสดุที่ได้ด าเนินการรื อถอนรวมทั ง

ให้จัดส่งบัญชีรายการวัสดุที่รื อถอนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยฯพิจารณาก่อนด าเนินการในขั นต่อไป 

10. เนื่องจากพื นที่ปรับปรุงดังกล่าวเป็นส่วนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้มาใช้บริการ  

ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวัง   ห้ามส่งเสียงดังรบกวน  พูดคุยหรือด าเนินการโดยใช้

เสียงดัง   ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา หากจ าเป็นต้องด าเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบและเป็น

การรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานประจ าพื นที่ปรับปรุงดังกล่าว จะต้องขออนุญาตการด าเนินการใดๆ ต่อผู้

ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการ  และมีหน้าที่ประสานกับบุคลากรประจ าหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวกดังกล่าวนั น 

11. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจากค่าน  าประปาและค่ากระแสไฟฟ้าจากการด าเนินงานของผู้รับจ้าง  ให้ผู้รับ 

จ้างเป็นผู้รับผิดชอบ  ทั งนี ผู้รับจ้างจะต้องติดตั งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น  าประปาและปริมาณ

กระแสไฟฟ้า  หรืออาจใช้วิธีคิดค่าใช้จ่ายโดยวิธีอ่ืนๆแล้วแต่กรณี  และให้เสนอขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

12. ผู้รับจ้างต้องติดตั งป้ายแสดงชื่อโครงการ  ระยะเวลาด าเนินการ  ชื่อบุคลากรที่เก่ียวข้อง  ไว้ที่ 

บริเวณที่เห็นได้ชัด 

13. ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานให้ยึดถือเวลาราชการเป็นหลัก (8.30 น.-16.30 น.) หากมีความ

จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือขออนุมัติล่วงหน้าจาก

คณะกรรมการตรวจการจ้างผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเป็นครั งๆไป 

14. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงาน

ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 

 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้อง

รับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  

15. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความช านาญมา

ปฏิบัติงานนั นๆโดยเฉพาะ และต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและแรงงานที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถ

ด าเนินการได้ทันตามก าหนดระยะเวลา ถ้ามหาวิทยาลัยฯหรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าช่างและ

แรงงานส่วนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไม่เหมาะสม  ขาดทักษะฝีมือ

ในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงช่างและแรงงานของผู้ 
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รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาช่างและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไข

งานหรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี  ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างส าหรับเรียกร้องค่าเสียหาย

หรือขยายก าหนดเวลาท าการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้ 

16. ต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับ ปวส. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ 

กพ.รับรองในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับงาน ได้แก่ ช่างก่อสร้างหรือเทคนิคสถาปัตยกรรม

อย่างน้อย 1 คนเพ่ืออยู่ควบคุมงานการปฏิบัติงานประจ า ณ สถานที่ที่ท าการปรับปรุง พร้อมทั ง

หลักฐานวุฒิการศึกษา เพ่ือให้รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามรูปแบบ

และข้อก าหนดรายละเอียดมาในวันยื่นเสนอราคา 
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รายละเอียดของงานจ้างปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน ้าด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ ของ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ้านวน 1 งาน 

1. ให้ผู้รับจ้างรื อถอนเขื่อนกันดินที่เสียหายน าออกไปทิ งภายนอกมหาวิทยาลัย และขุดดินที่ไหลลง

ในคูระบายน  าออก 

2. ตอกเสาเข็มหน้าตัดรูปตัวไอ มอก. 396-2549 ขนาดไม่ต่ ากว่า 22x22 เซ็นติเมตร ยาว ไม่น้อย

กว่า 6 เมตร เสริมเหล็กหนวดกุ้ง (Dowel Bar) ด้วยเหล็กข้ออ้อย ขนาดDB12 ชั นคุณภาพSD40 

ยาว2.5 เมตร จ านวน 4 เส้น บริเวณปลายเสาเข็มด้านบน  ตอกเสาเข็มด้วยปั้นจั่น หรือกดด้วย

เครื่องจักร ให้โผล่เสาเข็มส าหรับเสียบแผ่นคอนกรีตอัดแรงตามความลึกของคูระบายน  าในแต่ละ

พื นที ่ตามแบบ โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบกับแนวเขื่อนเดิม 

3. เสียบแผ่นคอนกรีตอัดแรงขนาดกว้าง 35 เซ็นติเมตร หนา 5 เซ็นติเมตร ยาวประมาณ 120 

เซ็นติเมตร เสริมด้วยลวดเหล็กอัดแรงขนาด 4 มิลลิเมตร จ านวน7เส้น ตามความลึกของคูระบาย

น  าในแต่ละพื นที่ ตามแบบ 

4. เทคานและฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือรัดหัวเสาและแผ่นคอนกรีตอัดแรง ตามแบบ 

ก าหนดให้ใช้คอนกรีตก าลังอัดทรงลูกบาศก์ไม่ต่ ากว่า280กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เหล็กเสริม

คอนกรีตก าหนดให้ใช้เหล็กเส้น มาตรฐาน SD40 ส าหรับเหล็กข้ออ้อย และมาตรฐาน SR24 

ส าหรับเหล็กเส้นกลม  

5. เมื่อคอนกรีตอายุครบ 14 วัน หรือมีก าลังอัดไม่น้อยกว่า 75% ให้น าดินที่ขุดออกมา ถมบริเวณ

ด้านหลังของเขื่อนกันดินให้เต็ม พร้อมปลูกหญ้าทดแทน 

6. รื อถอนนั่งร้านชั่วคราวและท าความสะอาดพื นที่ให้เรียบร้อย  
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งวดงาน - งวดเงิน 

           ภายใน 120 วัน โดยแบ่งงวดงาน-งวดเงินออกเป็นงวดๆ จ านวน 2 งวด ดังนี  

งวดที่ 1 วงเงินร้อยละ 40 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการงานเหล่านี แล้วเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวัน

ลงนามตามสัญญา   

- งานปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน  า จุด A และ B แล้วเสร็จ 

งวดที่ 2 วงเงินร้อยละ 60 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการงานเหล่านี แล้วเสร็จ ภายใน 120 วันนับถัดจากวัน

ลงนามตามสัญญา   

- งานปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน  า จุด C แล้วเสร็จ 

- ท าความสะอาด ปรับพื นที่ และงานอ่ืนๆส่วนที่เหลือแล้วเสร็จทั งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILL OF QUANTITIES                                                                                                                                                                                    แผน่ท่ี 1 ของ 2 แผน่
PROJECT : งานปรับปรุงเข่ือนกนัดินบริเวณคูระบายน ้าดา้นทิศตะวนัตกและทิศเหนือ
LOCATION : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
ITEM DESCRIPTION QUANTITIES UNIT TOTAL COST
ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย ต่อหน่วย รวมคา่วสัดุ ต่อหน่วย รวมคา่แรง ราคารวม

1       งานดินขดุ-ดินถม 600 ลบ.ม. -          -              120.00        72,000.00    72,000.00          
2       งานร้ือถอนก าแพงกนัดินท่ีเสียหายออก 600 ม. -          -              400.00        240,000.00  240,000.00        
3       งานเสาเขม็ 0.22x0.22x6.00 ม. 483 ตน้ 2,000.00  966,000.00  500.00        241,500.00  1,207,500.00     
4       คา่สกดัหัวเสาเขม็ 483 ตน้ -          -              180.00        86,940.00    86,940.00          
5       งานแผน่คอนกรีตอดัแรง 840 ตร.ม. 250.00     210,000.00  50.00          42,000.00    252,000.00        
6       คอนกรีต 280 กก./ตร.ซม. 79.2 ลบ.ม. 2,550.00  201,960.00  306.00        24,235.20    226,195.20        
7       ไมแ้บบ 360 ตร.ม. 400.00     144,000.00  -              -              144,000.00        
8       คา่แรงไมแ้บบ 720 ตร.ม. -          -              133.00        95,760.00    95,760.00          
9       DB12 SD40 6480 ม. 19.00      123,120.00  3.00            19,440.00    142,560.00        

10     RB6 SR24 2880 ม. 5.00 14,400.00    1.00 2,880.00     17,280.00          
11     ลวดผกูเหลก็ 120 กก. 30.00 3,600.00     0.00 -              3,600.00            
12     งานเช่ือมต่อท่อระบายน ้า และท่อน ้าประปา ของเดิม 1 งาน 15,000.00 15,000.00    15,000.00 15,000.00    30,000.00          
13     งานปรับพ้ืนท่ี 450 ตร.ม. -          -              50.00          22,500.00    22,500.00          

14 คา่ขนยา้ยต่างๆ 1 งาน -          -              37,500.00    37,500.00    37,500.00          
15 งานปลูกหญา้ทดแทน 600 ตร.ม. 50.00      30,000.00    50.00          30,000.00    60,000.00          

2,637,835.20     

UNIT RATE คา่วสัดุ SUBTOTAL COST คา่แรง



BILL OF QUANTITIES                                                                                                                                                                                    แผน่ท่ี 2 ของ 2 แผน่
PROJECT : งานปรับปรุงเข่ือนกนัดินบริเวณคูระบายน ้าดา้นทิศตะวนัตกและทิศเหนือ
LOCATION : มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช
ITEM DESCRIPTION QUANTITIES UNIT TOTAL COST
ล าดบั รายการ จ านวน หน่วย ต่อหน่วย รวมคา่วสัดุ ต่อหน่วย รวมคา่แรง ราคารวม

รวมเป็นเงิน 2,637,835.20
Factor F = 1.3266 32.66% 861,516.98        
รวมเป็นเงิน 3,499,352.18     

รวมราคางาน 3,499,352.18     สามลา้นส่ีแสนเกา้หม่ืนเกา้พนัสามร้อยห้าสิบสองบาทสิบแปดสตางค์

UNIT RATE คา่วสัดุ SUBTOTAL COST คา่แรง





งานปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ
ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ
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งานปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ
ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

งานปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ
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งานปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ
ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ
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งานปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ
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ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ



คานทับหลัง (ดูแบบขยาย) PLANK 7-PC Wire Dia=4mm.

3-DB 12 mm.

ป-RB 6 mm.@ 0.15 m.

3-DB 12 mm.

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1:50
มาตราส่วน

1:25
มาตราส่วน

เสาเข็ม I - 22

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2-DB 12 mm.

ป-RB 6 mm.@ 0.15 m.

2-DB 12 mm.

4-DB 12 mm.

4-ป-DB 12 mm.

1:25
มาตราส่วน

1:25
มาตราส่วน

B1

B2

F1

B1

B2

F1

ระยะหุ้มคอนกรีต 4 ซม.

ระยะหุ้มคอนกรีต 4 ซม.

ระยะหุ้มคอนกรีต 4 ซม.

1:50
มาตราส่วน

งานปรับปรุงเขื่อนกันดินบริเวณคูระบายน้ำ
ด้านทิศตะวันตกและทิศเหนือ


