เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1
แผนที่ 1 ของ 10 แผน

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
การประกวดราคาจัดจางกอสรางรั้วกําแพง จํานวน 1 งาน ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา
1. ความเปนมา
ในปจจุบันรั้วกําแพงของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา มีสภาพชํารุดทรุดโทรมเนื่องจากการใชงานมาเปน
เวลานาน จึงจําเปนตองกอสรางแนวรั้วขึ้นใหมทดแทนของเดิมใหมีความมั่นคงแข็งแรง สามารถใชงานไดเปน
อยางดี
2. วัตถุประสงค
เพื่อกอสรางแนวรั้วขึ้นใหมทดแทนของเดิมใหมีความมั่นคงแข็งแรง
3. คุณสมบัติผูเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางทํางานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
3.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแกมหาวิทยาลัย
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส หรือไม เปน ผู กระทํ าการอัน เป นการขัดขวางการแขงขัน ราคา
อยางเปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.4 ผูเสนอราคาตองไมเป น ผู ไดรับเอกสิ ทธิ์ห รือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้น ศาลไทย เวนแต
รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.5 ผูเสนอราคาตองมีผลงานกอสรางหรืองานที่มีลักษณะเดียวกันกับงานจางนี้ที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับ
หนวยงานราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยเรื่องระเบียบบริหารราชการทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัย
เชื่อถือ ในวงเงินสัญญาเดียวกันไมนอยกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) โดยเปนผลงานที่แลวเสร็จไมเกิน
5 ป นับถึงวันยื่นขอเสนอและเสนอราคา
3.6 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางงานกอสรางรั้วกําแพง จํานวน
1 งาน ของศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ตามประกาศนี้แลว ผูรับจางรายนั้นจะตองเสนอชื่อ-นามสกุล ผูควบคุมงาน
ของผูรับจางพรอมมีวุฒิการศึกษาไมนอยกวาระดับ ปวส. สาขา ชางกอสรางหรือโยธา และรับรองวาจะควบคุมงาน
ดังกลาวจนกวางานแลวเสร็จ
3.7 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมิน สิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา และหามทํา
สัญญาตามที่ กวพ. กําหนด
3.8 บุ ค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข าเป น คู สั ญ ญาต อ งไม อ ยู ในฐานะเป น ผู ไม แ สดงบั ญ ชี ร ายรั บ รายจ า ย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
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3.9 บุ ค คลหรือ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ะเข าเป น คู สั ญ ญากับ หน วยงานของรั ฐ ซึ่ งไดดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ างด ว ย
ระบบอิเล็กทรอนิ กส (e-Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบี ยนในระบบอิเล็ กทรอนิ กส ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.10 คู สั ญ ญาต อ งรับ และจ า ยเงิน ผ า นบั ญ ชี ธ นาคาร เว น แต ก ารจ ายเงิน แต ล ะครั้ ง ซึ่ งมี มู ล ค า ไม เกิ น
สามหมื่นบาท คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
4. รายการงานจางปรับปรุง
เพื่อกอสรางแนวรั้วขึ้นใหมทดแทนของเดิมใหมีความมั่นคงแข็งแรง
5. ระยะเวลาสงมอบ
ผูรับจางตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
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. ขอกําหนดทั่วไป
10.1 ผูรับจางจะตองสํารวจตรวจสอบพื้นที่จริงกอนดําเนินการ เพื่อใหรับทราบสภาพภายในพื้นที่จริง
เพื่อประเมินปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และเปนขอมูลสําหรับวางแผนปฏิบัติงาน โดยใหประสานงานกับ
ผูควบคุมงานของฝายผูวาจาง
10.2 ผู รั บ จ างจะต อ งจั ด ทํ า แผนการดํ าเนิ น งาน โดยละเอี ย ดเพื่ อ เสนอขออนุ มั ติ ต อ คณะกรรมการ
ตรวจการจางกอนการดําเนินงาน
10.3 ผูรับจางจะตองเปน ผู จัดหาแรงงาน วัส ดุ อุปกรณ ตางๆ การขนส ง และเครื่องมือที่มีคุณ ภาพดี
ในการดําเนินการ
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10.4 วัสดุอุปกรณและเครื่องมือที่นํามาประกอบติดตั้ง จะตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน
และเปนผลิตภัณฑที่เชื่อถือได
10.5 ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุป กรณ ตางๆที่แสดงไวเป นเพียงส วนประกอบ
ในเบื้องตนเทานั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงไดห รือแกไขไดตามความเหมาะสม โดยผานความเห็ นชอบจาก
ผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง
10.6 กรณีแบบรูป รายการละเอียดที่ปรากฎตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแยงกัน ผูรับจางตอง
รับผิดชอบที่จะตองดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจการจางเปนที่สุด
10.7 ผูรับจางตองทําการทดสอบการใชงานอุปกรณ และระบบตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการใชงาน
ภายหลั งจากการติ ด ตั้ งแล ว เสร็ จ เพื่ อ ยื น ยั น วาสามารถใช งานได จ ริงโดยมี ผู ค วบคุ ม งานของฝ ายผู ว าจ า ง
หรือคณะกรรมการตรวจการจางรวมดําเนินการทดสอบดังกลาว
10.8 หากระหวางดําเนินการผูรับจางจําเปนจะตองรื้อถอน เพิ่มเติม หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่งของ
อาคาร ซึ่งอาจจะเป น งานโครงสราง งานสถาป ตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลั งจากดําเนินการแล วเสร็ จ
ใหผูรับจางดําเนินการในสวนดังกลาวใหมีสภาพดังเดิม โดยใหปรึกษาผูควบคุมงานฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจางกอนการดําเนินการ
10.9 ผูรับจางมีหนาที่จะตองขนยายเศษวัสดุที่รื้อถอนจากการกอสรางที่ใชการไมได โดยทําการขนยาย
ออกนอกพื้ น ที่ ป รับ ปรุงดั งกล าว ส ว นวัส ดุที่ ใชงานไดให นํ าไปจัด เก็บ ไว ณ สถานที่ ที่ มหาวิท ยาลั ย กําหนด
พรอมปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบรอย ทั้งนี้ในการขนยายเศษซากวัสดุใดๆ จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงาน
ฝายผูวาจางทุกครั้ง ในการรื้อถอนและขนยายดังกลาว ผูรับจางตองจัดทําบัญชีรายการวัสดุที่ไดดําเนินการ
รื้อถอนรวมทั้งใหจัดสงบัญชีรายการวัสดุที่รื้อถอนดังกลาวใหมหาวิทยาลัยฯพิจารณากอนดําเนินการในขั้นตอไป
10.10 เนื่ อ งจากพื้ น ที่ ดั งกล าวเป น ส ว นปฏิ บั ติ งานของบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย และผู ม าใช บ ริ ก าร
ผูรับ จางจะตองดําเนิ นการดวยความระมัดระวัง ห ามสงเสี ยงรบกวน พู ดคุย หรือดําเนิ นการโดยใชเสี ย งดัง
หามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา หากจําเปนตองดําเนิน การใดๆ ที่อาจสงผลกระทบและเปนการรบกวนตอ
ผูปฏิบัติงานประจําพื้นที่ดังกลาว จะตองขออนุญาตการดําเนินการใดๆ ตอผูควบคุม งานของฝายผูวาจางกอน
การดําเนินการ และมีหนาที่ประสานกับบุคลากรประจําหนวยงานตางๆ เพื่อแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวก
ดังกลาวนั้น
10.11 คาใชจายที่เกิดขึ้นจากคาน้ําประปาและคากระแสไฟฟาจากการดําเนินงานของผูรับจาง ใหผูรับจาง
เป น ผู รับ ผิ ด ชอบ ทั้ งนี้ ผู รับ จ า งจะต อ งติ ด ตั้ งมิ เตอร วัด ปริ ม าณการใช น้ํ า ประปาและปริ ม าณกระแสไฟฟ า
หรืออาจใชวิธีคิดคาใชจายโดยวิธีอื่นๆ แลวแตกรณี และใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจการจาง
10.12 ผูรับจางตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ ชื่อบุคลากรที่เกี่ยวของไวที่บริเวณ
ที่เห็นไดชัด
10.13 กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานใหยึดถือเวลาราชการเปนหลัก (8.30 น.-16.30 น.) หากมีความจําเปน
ที่จะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูรับจางจะตองทําหนังสือขออนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจการจาง
ผานผูควบคุมงานกอนเปนครั้งๆ ไป
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10.14 ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงาน
ของผู รับ จาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจ างของผูรับจาง ความเสียหายใดๆ
อันเกิดแกงานที่ผูรับจางไดทําขึ้น แมจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยการซอมแซมใหคืน
สูสภาพเดิมหรือเปลี่ยนใหใหมโดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง
10.15 ผูรับจางจะตองจัดหาประเภทชางและแรงงานที่มีฝ มือ ที่ มีความสามารถและความชํานาญมา
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะ และตองจัดหาใหมีปริมาณชางและแรงงานที่เพียงพอเพื่อใหสามารถดําเนินการได
ทันตามกําหนดระยะเวลา ถามหาวิทยาลั ยฯหรือผูควบคุมงานเห็ น วาชางและแรงงานสว นใดของผู รับ จาง
ไมเขาใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไมเหมาะสม ขาดทักษะฝมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยขอสงวน
สิ ทธิ์ในการสั่ งเปลี่ ยนแปลงชางและแรงงานของผู รับ จ างได และผู รั บ จ างจะตองดํ าเนิ นการจัดหาชางและ
แรงงานมาทดแทนโดยเร็ว สวนการแกไขงานหรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผูรับจางจะถือเปนขออาง
สําหรับเรียกรองคาเสียหายหรือขยายกําหนดเวลาทําการใหแลวเสร็จออกไปอีกไมได
11. รายการประกอบแบบงานกอสรางรั้ว
11.1 งานเตรียมพื้นที่กอสราง ในบริเวณพื้นที่ที่จะทําการกอสราง ผูรับจางตองทําการรื้อถอนสิ่งกอสรางเดิม
ออกใหหมด รวมถึงการลมตนไม ขุดตอไมและรากไมที่อยูในเขตที่จะทําการกอสรางรั้วกําแพง
11.2 งานเสาเข็ม ตองเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.20 X 0.20 X 3.00 เมตร
11.3 งานระดับ ผูรับจางตองทําการตรวจสอบระดับของพื้นที่ในแบบกอสรางใหตรงกับพื้นที่กอสรางจริง
11.4 งานวางผัง ผูรับจางตองทําการวางผังในสถานที่กอสรางใหถูกตอง
11.5 งานฐานราก เปนฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหดําเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กําหนด
11.6 งานเสา และคาน เปนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใหดําเนินการตามแบบแปลนและรายละเอียดที่กําหนด
11.7 งานผนัง โดยทั่วไปเปนผนังกออิฐบล็อกฉาบปูนสองหนาพรอมทาสี (งานสีผูวาจางสามารถกําหนด
ภายหลัง)
12. คุณภาพวัสดุ
12.1 งานคอนกรีตโครงสราง 1 : 2 : 4 โดยปริมาตร
12.2 ปูนซีเมนตโครงสรางตองเปนปูนปอรตแลนดชนิดที่ 1 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 15-2514
(ตราชาง ตราเพชร หรือเทียบเทา)
12.3 ทรายหยาบ ตองเปนทรายน้ําจืด ปราศจากวัสดุหรือดินเจือปน
12.4 ทรายละเอียด ตองเปนทรายน้ําจืด ปราศจากวัสดุและดินเจือปน
12.5 หินผสมคอนกรีต ตองเปนหินแกรง มีเหลี่ยม ปราศจากฝุนดิน
12.6 น้ําผสมคอนกรีต ตองเปนน้ําสะอาดสามารถดื่มได
12.7 เหล็กเสริม ตองเปนเหล็กเสนกลม มอก. 20-2559
12.8 ปูนซีเมนต ใชกอใชฉาบ ตองเปนปูนซีเมนตผสม (ตราเสือ หรือเทียบเทา)
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1
แผนที่ 5 ของ 10 แผน

13. งวดงาน – งวดเงิน
กําหนดใหผูรับจางดําเนินการแลวเสร็จภายใน 120 วัน โดยแบงงวดงาน – งวดเงิน ออกเปนดังนี้
งวดที่ 1 วงเงินรอยละ 30 จายใหเมื่อผูรับจางไดดําเนิ นการงานเหลานี้ แลวเสร็จภายในระยะเวลา 30 วัน
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ตามรายการดังนี้
1. งานเตรียมพื้นที่กอสราง แลวเสร็จ
2. งานเสาเข็ม แลวเสร็จ
งวดที่ 2 วงเงินรอยละ 40 จายให เมื่อผูรับจ างไดดําเนินการงานเหล านี้ แลวเสร็จภายในระยะเวลา 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. ดําเนินการงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ พรอมเก็บความสะอาดพื้นที่ทั้งหมด เพื่อสงมอบงาน
14. การติดตอสอบถามรายละเอียด
หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา
กรุณาใหความเห็น เป นลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลา
การประชาวิจารณที่กําหนดกอนการประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
14.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้
กองพัสดุ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ
ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
14.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598 หรือ 0-2503-3560
14.3 กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th
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ĒñŠîìĊę 6 ×ĂÜ 10 ĒñŠî

ĒñŠîìĊę 7 ×ĂÜ 10 ĒñŠî

ĒñŠîìĊę 8 ×ĂÜ 10 ĒñŠî

ĒñŠîìĊę 9 ×ĂÜ 10 ĒñŠî
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