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ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
1.ความเป็นมา 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชปี พ.ศ. 2521  ระบุให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันการศึกษาทางไกลฯ  มีวัตถุประสงค์ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการวิจัย  ให้บริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยใช้ระบบ
สื่อการสอนทางไปรษณีย์  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์หรือวิธีการอย่างอ่ืนที่ผู้ศึกษาสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง 
โดยไม่ต้องมาเข้าชั้นเรียนตามปกติ    โดยตลอดระยะเวลา 39 ปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดในพระราชบัญญัติตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ด้วยการจัดการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ปรับเพ่ิมพันธกิจที่ 5 ด้านพัฒนาองค์กรสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก  ซึ่งการด าเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้สอดคล้องกับทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  การด าเนินงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  และแนวทางการ
จัดท างบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศ 
 ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยฯได้จัดท าแผนพัฒนาระยะยาว ได้แก่ แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ระยะยาว 15 ปี(พ.ศ.2556-2570) และแผนยุทธศาสตร์ระยะกลาง ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชระยะ 5 ปี(พ.ศ.2556-2560 ) และจะจัดท าแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางอย่าง
ต่อเนื่องทุก ๆ 5 ปี เพ่ือใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจทั้ง 5 ด้าน และวิสัยทัศน์ ที่
ก าหนดไว้ว่า “มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลกท่ีใช้ระบบการศึกษาทางไกล ให้
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับทุกคน” 

ส าหรับโครงการก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ก าหนดไว้ใน

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2556-2560 โดยมอบหมายให้ส านักบรรณสารสนเทศด าเนินการ เพ่ือ

จัดให้มีอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือสนองตอบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจด้านต่าง ๆ

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังต่อไปนี้ 

 
พันธกิจที่ 1 พัฒนาระบบการศึกษาทางไกลและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุก ระดับ

เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ 
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พันธกิจที่ 2 วิจัย ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการศึกษาทางไกลและองค์ความรู้ด้านการพัฒนา 

ประเทศที่ยั่งยืน 

พันธกิจที่ 3 บริการวิชาการโดยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และองค์กรสถาบันในสังคม เพื่อนาไปสู่ 

สังคมแห่งการเรียนรู้และสังคมฐานความรู้ 

พันธกิจที่ 4  อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 

พันธกิจที่ 5 พัฒนาองค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเปิดชั้นน าของโลก 

 
โดยเนื่องจากอาคารบรรณสารเดิมมีข้อจ ากัดเรื่องพ้ืนที่ใช้สอยไม่เพียงพอที่จะรองรับปริมาณการใช้งานที่

คาดการณ์ว่าจะมีมากขึ้น จากปัจจุบันสภาพอาคารบรรณสารเดิมรวมถึงการใช้พ้ืนที่ภายในมีความทรุดโทรม  สภาพ
ทางกายภาพของอาคารไม่เหมาะสม และเอ้ือต่อการพัฒนาเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยและสามารถตอบสนองกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย  ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีการขยายตัวในเรื่องการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามากข้ึน  ท าให้
ต้องการพื้นที่ส าหรับกิจกรรมเพ่ือรองรับการศึกษาค้นคว้าต่างๆมากยิ่งขึ้น  อีกท้ังมีความต้องการพื้นที่ใช้สอยอื่นๆ
ส าหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรองรับต่อการเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจร เช่น พ้ืนที่ส าหรับกิจกรรมอบรมสัมมนา  
ประชุมเชิงวิชาการ  การจัดนิทรรศการ  การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆ   มหาวิทยาลัยฯจึงมีความ
จ าเป็นต้องจัดสร้างอาคารหลังใหม่ขึ้น  โดยโครงการพัฒนาห้องสมุดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้วยตนเองของ
นักศึกษาและชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มเป้าหมายบนโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัยให้มีสภาพแวดล้อมสีเขียว สะอาด เพียงพอและเหมาะสมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 

ส าหรับอาคารห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ นอกจากจะเป็นอาคารห้องสมุดแล้ว ยังประกอบด้วย ห้องสัมมนา 
ห้องกิจกรรมกลุ่ม ห้องฝึกปฏิบัติ ห้องประชุม และห้องศึกษาค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษา และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาด้วย  เพ่ือเชื่อมโยงการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการมีการค้นคว้าหาความรู้กับการบริการ
ของห้องสมุดที่ทันสมัย ซึ่งจะส่งผลต่อความส าเร็จตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในการพัฒนาระบบการศึกษาทางไกล
และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมุ่งผลิตบัณฑิตทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ   และการ
ให้บริการของห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้มุ่งให้บริการแก่ประชาชนทั่วไปและผู้อยู่อาศัยในบริเวณเขตจังหวัดนนทบุรี 
 
2.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพ่ือเป็นห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ส าหรับนักศึกษาทุกระดับ คณาจารย์ บุคลากรของ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และประชาชนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย และกลุ่มอาชีพ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
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2. เพ่ือเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในระดับ
บัณฑิตศึกษา รวมทั้งเป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์ทางวิชาการ พ้ืนที่สันทนาการ และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
เพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

3. เพ่ือเป็นสถานที่ให้บริการวิชาการแก่สังคมของมหาวิทยาลัย โดยน าวิชาการ  นวัตกรรม และเทคโนโลยี
สมัยใหม่ มาถ่ายทอดให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายการให้บริการวิชาการแก่
หน่วยงานในองค์กรต่าง ๆ 

4. เพ่ือเป็นสถานที่เผยแพร่ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ศาสนา และเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติของมหาวิทยาลัยและระบบการศึกษาทางไกล 
 
3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 

3.1 ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
1) มีความสามารถตามกฎหมาย 
2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน

ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

6) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7) เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
8) ไ ม่ เ ป็ น ผู้ มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ร่ ว ม กั น กั บ ผู้ เ ส น อ ร า ค า ร า ย อ่ื น ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เ ส น อ ใ ห้ แ ก่  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9) ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

10) ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาหรือห้ามท า
สัญญาตามที่ คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
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ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของกิจการร่วมค้า ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนามกิจการร่วม
ค้า ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วม
ค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุก
รายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ ในกรณีที่
กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดราย
หนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้า
นั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่
ยื่นเสนอราคาได้ 

ทั้งนี้ กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

11) ผู้เสนอราคาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

12) ผู้ เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย ( Electronic Government 
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง 

13) ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
3.2 เป็นนิติบุคคล  และเป็นผู้ประกอบอาชีพก่อสร้าง  โดยมีผลงานลักษณะเดียวกันกับงานที่ประมูลจ้าง ซ่ึง

ผลงานก่อสร้างที่ใช้อ้างอิงต้องเป็นงานก่อสร้างอาคารที่มีลักษณะงานประกอบไปด้วย  งานสถาปัตยกรรม  งานภูมิ
สถาปัตยกรรม  งานวิศวกรรมโครงสร้าง  งานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร  งานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและ
ดับเพลิง  และงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ   โดยให้แสดงหลักฐานในวันยื่นเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  

3.3 มีส าเนาหนังสือรับรองผลงาน และส าเนาคู่สัญญาที่เป็นคูส่ัญญาฉบับเดียวกัน  และเป็นผลงานก่อสร้างที่
ด าเนินการแล้วเสร็จในวันนับย้อนหลังจากวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินห้าปี) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
180,000,000 บาท  (หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน)  และเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานตาม
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กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได ้โดยยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคา และ
ต้องน าหนังสือรับรองผลงานฉบับจริงที่ได้ยื่นเสนอไว้มาแสดงต่อคณะกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ภายใน 7 วัน   นับถัดจากวันที่คณะกรรมการมีหนังสือร้องขอ 
  
4. รายละเอียดการจัดจ้าง : ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเอกสาร ดังนี้  

จ้างก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 10 ชั้น และชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  โดยพื้นที่อาคารรวมประมาณ 24,350 
ตารางเมตร  ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การ
เรียนรู้  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ประกอบด้วย 

 4.1 ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR)  
 4.2 แบบรูปงานสถาปัตยกรรม 
 4.3 แบบรูปงานภูมิสถาปัตยกรรม 
 4.4 แบบรูปงานวิศวกรรมโครงสร้าง 
 4.5 แบบรูปงานวิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร 
 4.6 แบบรูปงานวิศวกรรมระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง 
 4.7 แบบรูปงานวิศวกรรมระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 4.8 รายการประกอบแบบก่อสร้าง 
 4.9 รายการงวดงานและงวดเงิน 
 4.10 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ  ปริมาณแรงงาน และราคา  

4.11 ข้อก าหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน  มีรายละเอียดดังนี้ 
4.11.1 เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดและศูนย์การ

เรียนรู้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี้แล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีบุคลากรประจ าส าหรับปฏิบัติงานเป็นผู้รับผิดชอบ
โครงการและผู้ควบคุมงาน ดังนี้ 

- ผู้จัดการโครงการ จ านวน 1 คน ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมหรือสถาปัตยกรรม  ไม่ต่ ากว่า
ประเภทสามัญ  มีประสบการณ์ด้านงานก่อสร้างหรือบริหารงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 15 ปี 

ผู้จัดการโครงการเป็นผู้มีอ านาจเต็มจากผู้รับจ้าง  โดยให้มีหนังสือแต่งตั้งจากผู้รับจ้างอย่างเป็นทางการ   
- วิศวกรโครงการ จ านวน 1 คน  ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ ากว่าประเภทสามัญ  มี

ประสบการณห์ลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี  
- สถาปนิกโครงการ จ านวน 1 คน  ที่มีใบประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหลัก ไม่ต่ ากว่าประเภท

สามัญ  มีประสบการณ์หลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี 
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- ภูมสิถาปนิกโครงการ จ านวน 1 คน  ที่มีใบประกอบวิชาชีพภูมิสถาปัตยกรรม ไม่ต่ ากว่าประเภท
สามัญ  มีประสบการณ์หลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี 

- วิศวกรไฟฟ้าก าลัง จ านวน 1 คน  ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าก าลัง ไม่ต่ ากว่าประเภท
สามัญ  มีประสบการณ์หลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี 

- วิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร จ านวน 1 คน  ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร ไม่ต่ ากว่า
ประเภทสามัญ  มีประสบการณ์หลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี 

- วิศวกรเครื่องกล จ านวน 1 คน  ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล ไม่ต่ ากว่าประเภทสามัญ  
มีประสบการณ์หลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพไมน่้อยกว่า 10 ปี 

-  วิศวกรสุขาภิบาล จ านวน 1 คน ที่มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมสุขาภิบาล ไม่ต่ ากว่าประเภท
สามัญ มีประสบการณ์หลังจากได้รับใบประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี 

-  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  มีประสบการณ์ด้านอาชีว- 
อนามัยและความปลอดภัยไม่น้อยกว่า 3 ปี 

- ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม จ านวน 1 คน  ส าหรับประจ าหน่วยงานก่อสร้างเต็มเวลาตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง  คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรมหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ไม่
น้อยกว่า 7 ปี  

- ช่างเทคนิคโยธา จ านวน 1 คน  ส าหรับประจ าหน่วยงานก่อสร้างเต็มเวลาตลอดระยะเวลาก่อสร้าง  
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. ช่างก่อสร้างหรือโยธาหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี  

- ช่างเทคนิคไฟฟ้า จ านวน 1 คน  ส าหรับประจ าหน่วยงานก่อสร้างเต็มเวลาตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง  คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. ช่างไฟฟ้าหรือเทียบเท่า มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี และต้องผ่าน
การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 

- ช่างเทคนิคเครื่องกล จ านวน 1 คน  ส าหรับประจ าหน่วยงานก่อสร้างเต็มเวลาตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง  คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับ ปวส. ช่างเครื่องกลหรือด้านที่เก่ียวข้อง มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 7 ปี 

โดยเสนอชื่อ-สกุลต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ประวัติ
การศึกษา ประวัติการท างาน และส าเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  (ส าหรับต าแหน่งที่ต้องใช้)  
4.11.2 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งชื่อบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงานทั้งหมดในโครงการ   ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลง

รายชื่อบุคลากรในการปฏิบัติงานจะต้องแจ้งต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ทั้งนี้ คุณวุฒิทางการ
ศึกษาและประสบการณ์ต้องไม่ต่ ากว่าเดิม 

4.11.3 ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนด าเนินการ เพ่ือให้รับทราบปัญหาและข้อจ ากัดของ
สภาพพ้ืนที่จริง   เพ่ือประเมินปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และเป็นข้อมูลส าหรับวางแผน
ปฏิบัติงาน โดยให้ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง   ผู้รับจ้างจะต้องเริ่มงานตามสัญญา
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ภายใน 7 วันท าการนับถัดจากวันลงนามในสัญญา และหากผู้รับจ้างไม่เข้าด าเนินการ  มหาวิทยาลัย
ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ขยายระยะเวลาท างานตามสัญญา   

4.11.4 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างได้รับอนุญาตเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่  ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างและ
สาธารณูปโภคเดิมภายในบริเวณหรือโดยรอบอาณาบริเวณสถานที่ก่อสร้างพร้อมจัดท ารายงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ทั้งนี้หากผู้รับจ้างด าเนินการรื้อถอนและสร้างความเสียหายต่อสิ่ง
ปลูกสร้างและสาธารณูปโภคเดิม  ให้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการขออนุญาตก่อนด าเนินการ และเม่ือ
เกิดความเสียหายใดๆให้ซ่อมแซมให้สู่สภาพเดิมโดยผู้รับจ้างรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด 

4.11.5 กรณีการด าเนินการก่อสร้างกระทบกับต้นไม้เดิมหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน โดยมีความจ าเป็นต้องย้าย
ต าแหน่ง ห้ามผู้รับจ้างตัดท าลาย  โดยให้ประสานกับมหาวิทยาลัยเพื่อขนย้ายไปยังสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดอย่างระมัดระวัง 

4.11.6 ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนงานการด าเนินงานโครงการโดยละเอียด เพ่ือเสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด าเนินงาน   

4.11.7 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดีในการ
ด าเนินการ  โดยต้องแสดงรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนให้ทาง
มหาวิทยาลัยผ่านคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.11.8 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมการเรื่องระบบไฟฟ้าชั่วคราวและระบบประปาชั่วคราวโดยผู้รับจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย  และต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนด าเนินงาน 

4.11.9 วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบติดตั้งทั้งหมด จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ทั้งนี้  
วัสดุอุปกรณ์ที่น ามาประกอบติดตั้งดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามสัญญา 

4.11.10 ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบรูปรายการละเอียด
เป็นเพียงส่วนประกอบในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม 
โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.11.11 กรณีแบบรูป รายการละเอียดที่ปรากฎตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา ให้ล าดับความส าคัญของเอกสารสัญญาดังนี้ 
1. สัญญาที่ได้ลงนามระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 
2. แบบรูป 
3. รายการละเอียด (รายการประกอบแบบก่อสร้าง) 
4. รายละเอียดราคาค่าก่อสร้างที่ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงร่วมกัน 
5. ข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างเพิ่มเติมในภายหลัง (ถ้ามี) 
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4.11.12 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการด้วยความระมัดระวังในเรื่องผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชุมชน
โดยรอบ โดยเฉพาะเรื่องเสียงและมลพิษจากการก่อสร้าง และเนื่องจากเป็นการก่อสร้างในบริเวณ
สถานศึกษาจึงห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมารวมยาเสพติดทุกประเภท  และหากจ าเป็นต้อง
ด าเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบและเป็นการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยและผู้อยู่
อาศัยโดยรอบบริเวณ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จะต้องขออนุญาตการด าเนินการใดๆ 
ต่อผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการ และมีหน้าที่ประสานกับบุคลากรประจ า
หน่วยงานต่างๆรวมถึงผู้อยู่อาศัยโดยรอบ เพ่ือแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวกดังกล่าวนั้น 

4.11.13 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าน้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้าจากการด าเนินงานระหว่างการก่อสร้างของผู้
รับจ้าง ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด  รวมเรื่องของการทดสอบเพ่ือการใช้งานพลังงานของ
ระบบภายในอาคาร (Commissioning Test) ทั้งนี้ในการด าเนินการในกระบวนการดังกล่าวทั้งหมด
ต้องขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   

4.11.14 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาด าเนินการ รายชื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบไว้ที่
บริเวณสถานที่ก่อสร้างและด้านหน้ามหาวิทยาลัยที่เห็นได้ชัดเจน อย่างน้อย 1 ป้ายต่อ 1 บริเวณท่ี
ก่อสร้าง 

4.11.15  ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายและสัญญาณเตือนให้ระมัดระวังเหตุอันตรายที่อาจเกิดข้ึนจากการด าเนินการ
ก่อสร้างตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน    

4.11.16 ก าหนดเวลาในการปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.-17.30 น. ของวันจันทร์ ถึง วันอาทิตย ์ หากมีความ
จ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาที่ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือขออนุมัติล่วงหน้าจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเป็นครั้งๆ ไป 

4.11.17 ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมเครื่องบันทึกภาพ  ในบริเวณทางเข้าออก
ของพ้ืนที่ก่อสร้างและบริเวณโดยรอบที่มีความส าคัญ  ในระหว่างการด าเนินการก่อสร้าง  และต้อง
ให้มหาวิทยาลัยเข้าถึงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ดังกล่าวได้ตลอดเวลาแบบ Real Time  

4.11.18 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ โดยให้ผู้รับจ้างต้องจัดท าประกันภัยความ
เสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา (Contractor All Risk Insurance) โดยให้ครอบคลุมต่อมูลค่า
ก่อสร้างของโครงการ รวมทั้งทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เช่น โคมเสาไฟฟ้า  ระบบเคเบิลใต้ดิน  
ระบบกล้องวงจรปิด  ฯลฯ ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องน ากรมธรรม์ประกันความเสี่ยงภัยฉบับจริงมามอบแก่
ผู้ว่าจ้างโดยให้ผู้ว่าจ้างได้รับสิทธิ์ตามกรมธรรม์นั้น  และต้องมอบกรมธรรม์ให้ผู้ว่าจ้างภายใน 7 วัน  
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงานของผู้รับจ้าง 
และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง  ความเสียหายใดๆ อัน
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เกิดขึ้นแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยการ
ซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนใหม่ทดแทนโดยให้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

4.11.19 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความช านาญมา
ปฏิบัติงานนั้นๆโดยเฉพาะ และต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและแรงงานท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
โครงการเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ทันตามก าหนด ระยะเวลา และคุณภาพงาน ถ้ามหาวิทยาลัยฯ
หรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าช่างและแรงงานส่วนหนึ่งส่วนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน ประพฤติตนไม่เหมาะสม ขาดทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯขอสงวน
สิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงช่างและแรงงานของผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาช่าง
และแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขงานหรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะ
ถือเป็นข้ออ้างส าหรับเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยายก าหนดเวลาท าการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้  
ทั้งนี้ในส่วนของบัญชีระบุรายชื่อของช่างและแรงงานที่มีฝีมือ หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องขออนุมัติ
ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.11.20 ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ และองค์ประกอบของระบบต่างๆ ภายหลังจาก
การประกอบติดตั้งแล้วเสร็จ เพ่ือยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงตามสัญญาโดยมีผู้ควบคุมงานของ
ฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมด าเนินการทดสอบดังกล่าว 

4.11.21 ระหว่างช่วงท างานตามสัญญา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอนัดประชุมร่วมกันกับผู้รับจ้าง
ได้ตามความเหมาะสม  เพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆในการท างาน  การติดตามความคืบหน้าของ
การปฏิบัติงาน  และการประสานงานต่างๆ เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยผู้รับ
จ้างต้องส่งผู้แทนผู้รับผิดชอบที่มีอ านาจตัดสินใจเข้าร่วมประชุมหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เรียนเชิญให้ร่วมประชุม 

4.11.22 การขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณต์่อการท างานก่อนการด าเนินงานตามท่ีก าหนดในแบบรูป รายการ
ละเอียด ผู้รับจ้างต้องน าเสนอรายการวัสดุอุปกรณ์  ตัวอย่างวัสดุอุปกรณ ์ ตลอดจนคุณสมบัติของ
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆในรายละเอียด  เพ่ือขออนุมัติในการติดตั้งใช้งานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ก่อนการด าเนินการในทุกกรณ ี   ในกรณีที่ต้องสั่งวัสดุอุปกรณ์จากต่างประเทศหรือต้องสั่งซื้อและ/
หรือสั่งผลิตล่วงหน้า ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบระยะเวลาในการด าเนินการซึ่งรวมถึงขั้นตอนการขอ
อนุมัติรายการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆภายในก าหนดเวลา  ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายของ
โครงการ โดยเฉพาะเรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาด าเนินการหากปรากฎความคลาดเคลื่อนจาก
การออกค าสั่งซื้อและ/หรือค าสั่งผลิตที่ล่าช้า    

4.11.23 ก่อนการด าเนินการใดๆในทุกส่วนงาน ทั้งงานสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมทุกระบบ ผู้รับจ้าง
จะต้องจัดท าแบบรายละเอียด (Shop Drawing) เพ่ือขออนุมัติก่อนด าเนินงาน  ในกรณีที่ผู้รับจ้าง
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พบความขัดแย้งในแบบรูปและรายการละเอียดของงานส่วนหนึ่งส่วนใด  ให้แจ้งต่อผู้ควบคุมงานผ่าน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.11.24 ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบสร้างจริง (AS BUILT DRAWING) แสดงงานสถาปัตยกรรม  วิศวกรรม
โครงสร้าง และงานวิศวกรรมระบบอาคารต่างๆ ให้ตรงกับรูปแบบของการด าเนินการประกอบติดตั้ง
จริง ทั้งนี้ เอกสารสรุปผลการพิจารณาเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ในส่วนต่างๆ  บัญชีรายการวัสดุอุปกรณ์ที่
ระบุรายชื่อผู้จัดจ าหน่ายพร้อมหมายเลขติดต่อ  พร้อมลิขสิทธิ์โปรแกรมต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย  
รวมทั้งคู่มือการใช้งานการดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆที่ใช้ในโครงการ รวมทั้งรายชื่อของผู้จัด
จ าหน่ายวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และจะต้องสอดคล้องสัมพันธ์กันเป็นไปตามแบบรูปและรายการละเอียด
ที่ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ต้น  โดยเอกสารทุกรายการให้ส่งมอบเป็นเอกสารพร้อมแผ่นซีดีหรือดีวีดีที่
บันทึกไฟล์ข้อมูลดังกล่าว  อย่างน้อย 3 ชุด ให้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายหลังจาก
ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ  และให้จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานและดูแลรักษาให้แก่
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4.11.25 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ  ตัวอย่างเช่น  บันทึกช่วย
จ า  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ์  รายละเอียดวิธีด าเนินงาน  โดยให้จัดส่ง
เอกสารเหล่านี้ให้ครบถ้วนผ่านผู้ควบคุมงานและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.11.26  การด าเนินการก่อสร้างภายในบริเวณของมหาวิทยาลัย  จะต้องผ่านพ้ืนที่ส่วนบุคคลของบริษัท 
บางกอกแลนด์ จ ากัด  ผู้รับจ้างจะต้องติดต่อประสานงานเพ่ือขออนุญาตในการผ่านทางต่อบริษัท 
บางกอกแลนด์ จ ากัด  และแจ้งให้มหาวิทยาลัยรับทราบด้วย 

4.11.27  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่ก่อสร้าง  ทั้งนี้จะต้องติดต่อประสานกับ
ศูนย์รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย   

4.11.28 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการรับผิดชอบต่อปริมาณดินขุดจากการก่อสร้างอาคารส่วนชั้นใต้ดิน โดย
ด าเนินการขนย้ายไปยังบริเวณท่ีก าหนดภายในมหาวิทยาลัยซึ่งจะระบุภายหลัง  ซึ่งผู้รับจ้างจะต้อง
ให้ความร่วมมือในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยประสงค์จะด าเนินการเกี่ยวกับงานดิน เช่น บริจาค จ าหน่าย  
จัดเก็บ  น าไปใช้เอง  ฯลฯ 

4.11.29 มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักค้างคืนภายในบริเวณพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย  ยกเว้น
เจ้าหน้าที่สโตร์ หรือหัวหน้าช่างผู้รับผิดชอบทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง  โดยจะต้องส่งรายชื่อและ
หมายเลขติดต่อให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยรับทราบ 

4.11.30 ผู้รับจ้างจะต้องท าผังบริเวณสถานที่ก่อสร้างทั้งหมดโดยระบุสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวดังต่อไปนี้   
ส านักงานชั่วคราวของทางผู้รับจ้างและของที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน  พร้อมอุปกรณ์ส านักงาน ได้แก่ 
เครื่องถ่ายเอกสารขนาด A3 และ A4  เครื่องพิมพ์เอกสาร   พร้อมจัดเตรียมส่วนของห้องประชุม 
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อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องโดย ได้แก่ โต๊ะประชุม  เก้าอ้ี  ตู้เก็บเอกสาร  ระบบโสตทัศนูปกรณ์ ให้เพียงพอ
ต่อการใช้งาน ส าหรับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและเพ่ือใช้ในการติดตามประสานงานการก่อสร้าง  
โดยห้องประชุมให้ติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศอย่างเหมาะสม  ผู้รับจ้างจะต้อง
จัดเตรียมส่วนของโรงเก็บวัสดุ สโตร์เก็บเครื่องมือ  ส่วนพื้นที่ส าหรับกองเก็บวัสดุ  โดยมีการป้องกัน
พ้ืนที่ดังกล่าวอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่งรูปแบบแสดงรายละเอียดของผังบริเวณฯ 
เพ่ือขออนุมัติการด าเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.11.31 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมถนนชั่วคราวระบุการสัญจรภายในโครงการให้สอดคล้องกับการท าผัง
บริเวณฯ 

4.11.32 ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคชั่วคราว ประกอบด้วยระบบระบายน้ าทิ้ง  ระบบ
ระบายน้ าฝนไหลล้น    ส่วนของการรองรับน้ าเสียจากการใช้งานภายในโครงการ  ห้องน้ าภายใน
หน่วยงานก่อสร้างจะต้องจัดเตรียมให้มีความเหมาะสมทางสุขอนามัยตามสมควรโดยแยกส่วน
ระหว่างผู้บริหารโครงการกับส่วนของคนงานให้สอดคล้องตามมาตรฐานของการใช้น้ าของผู้ใช้งานต่อ
คนต่อวัน  ทั้งนี้ปริมาณน้ าเสียทัง้หมดจากการใช้งานภายในโครงการจะต้องผ่านการบ าบัดจากถัง
บ าบัดน้ าเสียชั่วคราวของผู้รับจ้าง   โดยน้ าที่ผ่านการบ าบัดจะต้องผ่านค่ามาตรฐานของโรงงาน
อุตสาหกรรม  

4.11.33 ขยะ กากของเสีย และวัสดุเหลือใช้จากการก่อสร้าง  ผู้รับจ้างจะต้องท าการคัดแยกประเภทของเสีย
เหล่านั้น  และด าเนินการขนย้ายไปท้ิงในที่เหมาะสม เช่น การว่าจ้างเทศบาล ฯลฯ โดยก่อนการ
ด าเนินงานจะต้องขออนุมัติผ่านผู้ควบคุมงาน  

4.11.34  ให้ผู้รับจ้างจะต้องส ารองปริมาณวัสดุปูผิวพ้ืน ผนัง และวัสดุที่มีความเฉพาะเจาะจง เช่น เฉดสี ฯลฯ 
โดยจัดให้มีปริมาณส ารองให้เพียงพอต่อการใช้งานกรณีที่มีการแตกหัก ช ารุดบกพร่อง  หรืออาจจะ
ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน 

4.11.35  ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเกี่ยวกับความรับผิดชอบและความปลอดภัยด้านอาชีวอนามัยตามสมควร  
เช่น แผงผ้าใบกันฝุ่น  แผงกันวัสดุตกหล่น  ราวกันตก  ปล่องทิ้งขยะ ฯลฯ  ตลอดทุกช่วงระยะเวลา
ด าเนินการก่อสร้างโดยให้สัมพันธ์กับการส่งมอบงวดงานก่อสร้างทุกงวด 

4.11.36 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอุปกรณ์การปฐมพยาบาลเบื้องต้นประกอบด้วยเวชภัณฑ์  อุปกรณ์ทาง
การแพทย์  เพ่ือให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุ    
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5. สถานที่ด าเนินการก่อสร้าง 
 บริเวณที่ดินติดรั้วด้านตะวันออกเฉียงใต้ของพ้ืนที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชส่วนกลาง  ขนาดพ้ืนที่
ประมาณ 3 ไร ่ 2 งาน  93.75  ตารางวา  (5,975 ตารางเมตร)   
 
6. ระยะเวลาด าเนินการ : ผู้รับจ้างต้องด าเนินงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 810 วัน นับถัดจากวันลงนาม 

ในสัญญา 
 

7. ราคากลางในการจัดจ้าง 
 จ านวนเงิน 502,663,266.85  บาท (ห้าร้อยสองล้านหกแสนหกหมื่นสามพันสองร้อยหกสิบหกบาทแปด
สิบห้าสตางค์)  
 
8. งบประมาณ  
     จ านวนเงิน 450,846,000  บาท (สี่ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 
 
9. ก าหนดราคาจ าหน่ายแบบ   
  ราคาขายเอกสารประกวดราคา ชุดละ  2,000  บาท  (สองพันบาทถ้วน) 
 
10. มีการก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 

ใช้ค่า K หมวดอาคาร = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
 

หมายเหตุ  
  ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้  
(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 
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