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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 

การประกวดราคาจัดจางกอสรางรั้วกําแพง จํานวน 1 งาน ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 
 

1. ความเปนมา 
ในปจจุบันร้ัวกําแพงของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเนื่องจากการใชงานมาเปน

เวลานาน จึงจําเปนตองกอสรางแนวรั้วขึ้นใหมทดแทนของเดิมใหมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใชงานไดเปน
อยางดี  
 

2. วัตถุประสงค 
เพ่ือกอสรางแนวรั้วข้ึนใหมทดแทนของเดิมใหมีความมั่นคงแข็งแรง 

 
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา 

3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 

หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา     
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางหรืองานที่มีลักษณะเดียวกันกับงานจางนี้ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยเรื่องระเบียบบริหารราชการทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอ่ืน
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือ ในวงเงินสัญญาเดียวกันไมนอยกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยเปนผลงานท่ีแลวเสร็จไมเกิน 
5 ป นับถึงวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา 

3.6 เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางงานกอสรางรั้วกําแพง จํานวน    
1 งาน ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ตามประกาศนี้แลว ผูรับจางรายน้ันจะตองเสนอช่ือ-นามสกุล ผูควบคุมงาน
ของผูรับจางพรอมมีวุฒิการศึกษาไมนอยกวาระดับ ปวส. สาขา ชางกอสรางหรือโยธา และรับรองวาจะควบคุมงาน
ดังกลาวจนกวางานแลวเสร็จ 

3.7 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา และหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด 

3.8 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย       
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
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3.9 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจั ดซื้อจัดจางดวย   
ระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ 

3.10 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน       
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

4. รายการงานจางปรับปรุง 
เพ่ือกอสรางแนวรั้วข้ึนใหมทดแทนของเดิมใหมีความมั่นคงแข็งแรง 

 
5. ระยะเวลาสงมอบ 

ผูรับจางตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 
 

6. วงเงินในการจัดหา 
2,526,300 บาท (สองลานหาแสนสองหมื่นหกพันสามรอยบาทถวน) 
 

7. ราคากลางการจัดจาง 
2,605,000 บาท (สองลานหกแสนหาพันบาทถวน) 
 

8. การกําหนดสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) 

คา K หมวดอาคาร = 0.25 + 0.15 lt/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 

 

9. ขอบเขตงานจางปรับปรุง 
ผูรับจางตองดําเนินการกอสรางรั้วกําแพง จํานวน 1 งาน ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา 

 

10. ขอกาํหนดทั่วไป 

10.1 ผูรับจางจะตองสํารวจตรวจสอบพ้ืนที่จริงกอนดําเนินการ เพ่ือใหรับทราบสภาพภายในพ้ืนท่ีจริง  
เพ่ือประเมินปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และเปนขอมูลสําหรับวางแผนปฏิบัติงาน โดยใหประสานงานกับ  
ผูควบคุมงานของฝายผูวาจาง   

10.2 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ    
ตรวจการจางกอนการดําเนินงาน   

10.3 ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณตางๆ การขนสง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดี     
ในการดําเนินการ 
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10.4 วัสดุอุปกรณและเคร่ืองมือท่ีนํามาประกอบติดต้ัง จะตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน 
และเปนผลิตภัณฑที่เชื่อถือได 

10.5 ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆที่แสดงไวเปนเพียงสวนประกอบ     
ในเบ้ืองตนเทานั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือแกไขไดตามความเหมาะสม โดยผานความเห็นชอบจาก       
ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง 

10.6 กรณีแบบรูป รายการละเอียดท่ีปรากฎตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแยงกัน ผูรับจางตอง
รับผิดชอบท่ีจะตองดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจการจางเปนท่ีสุด 

10.7 ผูรับจางตองทําการทดสอบการใชงานอุปกรณ และระบบตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการใชงาน 
ภายหลังจากการติดตั้งแลวเสร็จ เพ่ือยืนยันวาสามารถใชงานไดจริงโดยมีผูควบคุมงานของฝายผู วาจาง       
หรือคณะกรรมการตรวจการจางรวมดําเนินการทดสอบดังกลาว 

10.8 หากระหวางดําเนินการผูรับจางจําเปนจะตองรื้อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงสวนใดสวนหน่ึงของ
อาคาร ซึ่งอาจจะเปนงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลังจากดําเนินการแลวเสร็จ      
ใหผูรับจางดําเนินการในสวนดังกลาวใหมีสภาพดังเดิม โดยใหปรึกษาผูควบคุมงานฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจางกอนการดําเนินการ 

10.9  ผูรับจางมีหนาท่ีจะตองขนยายเศษวัสดุที่รื้อถอนจากการกอสรางที่ใชการไมได โดยทําการขนยาย
ออกนอกพ้ืนที่ปรับปรุงดังกลาว สวนวัสดุที่ใชงานไดใหนําไปจัดเก็บไว ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
พรอมปรับสภาพพ้ืนที่ใหเรียบรอย ทั้งน้ีในการขนยายเศษซากวัสดุใดๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
ฝายผูวาจางทุกครั้ง ในการร้ือถอนและขนยายดังกลาว ผูรับจางตองจัดทําบัญชีรายการวัสดุที่ไดดําเนินการ   
รื้อถอนรวมท้ังใหจัดสงบัญชีรายการวัสดุที่รื้อถอนดังกลาวใหมหาวิทยาลัยฯพิจารณากอนดําเนินการในขั้นตอไป 

10.10 เนื่องจากพ้ืนที่ดังกลาวเปนสวนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูมาใชบริการ       
ผูรับจางจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง หามสงเสียงรบกวน พูดคุยหรือดําเนินการโดยใชเสียงดัง     
หามสูบบุหร่ีหรือเสพของมึนเมา หากจําเปนตองดําเนินการใดๆ ที่อาจสงผลกระทบและเปนการรบกวนตอ
ผูปฏิบัติงานประจําพ้ืนที่ดังกลาว จะตองขออนุญาตการดําเนินการใดๆ ตอผูควบคุมงานของฝายผูวาจางกอน
การดําเนินการ และมีหนาที่ประสานกับบุคลากรประจําหนวยงานตางๆ เพ่ือแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวก
ดังกลาวนั้น 

10.11 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากคาน้ําประปาและคากระแสไฟฟาจากการดําเนินงานของผูรับจาง ใหผูรับจาง
เปนผูรับผิดชอบ ทั้งน้ีผูรับจางจะตองติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชน้ําประปาและปริมาณกระแสไฟฟา       
หรืออาจใชวิธีคิดคาใชจายโดยวิธีอ่ืนๆ แลวแตกรณี และใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจการจาง 

10.12 ผูรับจางตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ชื่อบุคลากรที่เกี่ยวของไวที่บริเวณ 
ที่เห็นไดชัด 

10.13 กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานใหยึดถือเวลาราชการเปนหลัก (8.30 น.-16.30 น.) หากมีความจําเปน
ที่จะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูรับจางจะตองทําหนังสือขออนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจการจาง
ผานผูควบคุมงานกอนเปนคร้ังๆ ไป 
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10.14 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงาน
ของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง  ความเสียหายใดๆ     
อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยการซอมแซมใหคืน
สูสภาพเดิมหรือเปลี่ยนใหใหมโดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง  

10.15 ผูรับจางจะตองจัดหาประเภทชางและแรงงานท่ีมีฝมือ ที่มีความสามารถและความชํานาญมา
ปฏิบัติงานน้ันๆ โดยเฉพาะ และตองจัดหาใหมีปริมาณชางและแรงงานที่เพียงพอเพ่ือใหสามารถดําเนินการได
ทันตามกําหนดระยะเวลา ถามหาวิทยาลัยฯหรือผูควบคุมงานเห็นวาชางและแรงงานสวนใดของผูรับจาง       
ไมเขาใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไมเหมาะสม ขาดทักษะฝมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวน
สิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงชางและแรงงานของผูรับจางได และผูรับจางจะตองดําเนินการจัดหาชางและ
แรงงานมาทดแทนโดยเร็ว สวนการแกไขงานหรือระยะเวลาท่ีสูญเสียไปเพราะการน้ี ผูรับจางจะถือเปนขออาง
สําหรับเรียกรองคาเสียหายหรือขยายกําหนดเวลาทําการใหแลวเสร็จออกไปอีกไมได 
 

11. รายการประกอบแบบงานกอสรางร้ัว 

11.1 งานเตรียมพ้ืนที่กอสราง  ในบริเวณพ้ืนที่ที่จะทําการกอสราง ผูรับจางตองทําการรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิม
ออกใหหมด รวมถึงการลมตนไม ขุดตอไมและรากไมที่อยูในเขตท่ีจะทําการกอสรางรั้วกําแพง 

11.2 งานเสาเข็ม  ตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.20 X 0.20 X 3.00  เมตร 
11.3 งานระดับ  ผูรับจางตองทําการตรวจสอบระดับของพ้ืนที่ในแบบกอสรางใหตรงกับพ้ืนที่กอสรางจริง 
11.4 งานวางผัง  ผูรับจางตองทําการวางผังในสถานที่กอสรางใหถูกตอง 
11.5 งานฐานราก  เปนฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหดําเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดท่ีกําหนด 

11.6 งานเสา และคาน  เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหดําเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กําหนด 

11.7 งานผนัง  โดยทั่วไปเปนผนังกออิฐบล็อกฉาบปูนสองหนาพรอมทาสี (งานสีผูวาจางสามารถกําหนด
ภายหลัง) 

 
12. คุณภาพวัสดุ 

12.1 งานคอนกรีตโครงสราง 1 : 2 : 4  โดยปริมาตร 
12.2 ปูนซีเมนตโครงสรางตองเปนปูนปอรตแลนดชนิดท่ี 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 15-2514 

(ตราชาง ตราเพชร หรือเทียบเทา) 
12.3 ทรายหยาบ ตองเปนทรายนํ้าจืด ปราศจากวัสดุหรือดินเจือปน 

12.4 ทรายละเอียด ตองเปนทรายน้ําจืด ปราศจากวัสดุและดินเจือปน 

12.5 หินผสมคอนกรีต ตองเปนหินแกรง มีเหลี่ยม ปราศจากฝุนดิน 

12.6 น้ําผสมคอนกรีต ตองเปนนํ้าสะอาดสามารถด่ืมได 
12.7 เหล็กเสริม ตองเปนเหล็กเสนกลม มอก. 20-2559 

12.8 ปูนซีเมนต ใชกอใชฉาบ ตองเปนปูนซีเมนตผสม (ตราเสือ หรือเทียบเทา) 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 
แผนที่ 5 ของ 10 แผน 

 

TOR จางกอสรางรั้วกําแพง ศูนยยะลา-8 ก.พ. 60 

13. งวดงาน – งวดเงิน 

กําหนดใหผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จภายใน 120 วัน โดยแบงงวดงาน – งวดเงิน ออกเปนดังนี้ 
งวดที่ 1 วงเงินรอยละ 30 จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการงานเหลานี้แลวเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน   

นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรายการดังนี้ 
1. งานเตรียมพื้นที่กอสราง แลวเสร็จ 

2. งานเสาเข็ม แลวเสร็จ 

งวดที่ 2 วงเงินรอยละ 40 จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการงานเหลานี้แลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน   
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรายการดังนี้ 
1. งานระดับ แลวเสร็จ 

2. งานวางผัง แลวเสร็จ 

3. งานฐานราก แลวเสร็จ 

4. งานเสาและคาน แลวเสร็จ 

งวดที่ 3 วงเงินรอยละ 30 จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนินการงานเหลานี้แลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรายการดังนี้ 
1. งานผนัง แลวเสร็จ 

2. งานทาสี แลวเสร็จ 

3. ดําเนินการงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ พรอมเก็บความสะอาดพ้ืนที่ทั้งหมด เพ่ือสงมอบงาน 

 

14. การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา 
กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลา   
การประชาวิจารณที่กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

14.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุท่ีอยู ดังนี้ 
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด 

จังหวัดนนทบรุี 11120 

14.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598 หรือ 0-2503-3560 

14.3 กรณีสงเปน E-mail โปรดสงท่ี E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 
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