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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
งานปรับปรุงพื้น คสล. จ านวน 1 งาน 

 
1. ความเป็นมา 

เนื่องด้วยอาคารบริภัณฑ์สร้างแล้วเสร็จตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ได้
ย้ายเข้ามาท าการประจ าอยู่ที่อาคารบริภัณฑ์ รวมระยะเวลา 32 ปี นั้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมายังไม่มีการ
ปรับปรุงพ้ืนบริเวณคลังพัสดุการศึกษาที่เกิดการช ารุด แตกร้าว มีลักษณะเป็นหลุมทั่วบริเวณคลังพัสดุ
การศึกษา อีกทั้งมีพ้ืนบางส่วนที่มีความชื้นในพ้ืนค่อนข้างเยอะเสี่ยงต่อการแตกร้าวเพ่ิมเติมหากยังไม่มีการ
ปรับปรุง ในส่วนของพ้ืนที่เป็นรอยแตกร้าว เป็นหลุม ส่งผลกระทบโดยตรงกับล้อยางของรถไฟฟ้าสึกกร่อน
ก่อนหมดอายุการใช้งานครึ่งต่อครึ่ง ท าให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการซ่อมแซมโดยใช่เหตุ และอาจจะท าให้
บุคลากรเกิดอุบัติเหตุต่างๆ ขึ้นระหว่างที่ปฏิบัติงานในคลังพัสดุการศึกษา อีกทั้งพ้ืนเดิมเป็นพ้ืนที่มีฝุ่นเกาะ
เป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดเป็นสารก่อภูมิแพ้ซึ่งส่งผลกระทบบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในบริเวณคลังพัสดุ
การศึกษา ดังนั้น ศูนย์บริการการสอนทางไปรษณีย์ จึงเห็นความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงพ้ืนคลังพัสดุ
การศึกษา เพ่ือป้องกันการเกิดอันตรายระหว่างบุคลากรปฏิบัติงาน และยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตในการ
ท างานของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องดีขึ้นด้วย 

 

2. วัตถุประสงค ์
2.1 ป้องกันการเกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงานของบุคลากร 

2.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากร 

2.3 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกรวดเร็วในการจัดเอกสารการเรียนการสอนเพ่ือส่งออกให้นักศึกษาทั่ว  

ประเทศ 
 

3.  คุณสมบัติผูย้ื่นข้อเสนอ 
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ 

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

2.4 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ 
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

2.5 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้ 
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3.8   ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย-
สุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง  
 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช.ก าหนด 
 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด 
 3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด  

3.14  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดงเอกสารน่าเชื่อถือได ้
3.15  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นแสดงผลงานที่เป็นผู้รับจ้างท างานในลักษณะเดียวกันกับงานที่ต้องการ

จัดจ้างในครั้งนี้ โดยเป็นส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาคู่สัญญาที่เป็นคู่สัญญาฉบับเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หรือหน่วยงานอ่ืนที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสากิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้ 

 

4. แบบรูปรายการละเอียด ขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
    รายละเอียดการจัดจ้าง : ตามรายละเอียดในเอกสารแนบท้ายเอกสาร ดังนี้  

 4.1 ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และรายละเอียด 
 .4 2 แบบงานสถาปัตยกรรม 

.4 3 รายการงวดงานและงวดเงิน 
4.4 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงานและราคา 

    ข้อก าหนดทั่วไป 
1. เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างท างานปรับปรุงในครั้งนี้แล้ว ผู้รับ

จ้างจะต้องจัดให้มีบุคลากรประจ าส าหรับปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมงานโดยมีวุฒิการศึกษาไม่ต่ ากว่า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพ่ือปฏิบัติงาน
ควบคุมงานปรับปรุงพ้ืนที่ตามพ้ืนที่และระยะเวลาที่ก าหนด โดยเสนอชื่อ-สกุลต่อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุพร้อมส าเนาบัตรประชาชน 

2. ผู้รับจ้างต้องแจ้งชื่อบุคลากรที่เข้างาน 
 
 



แผ่นที่ 3 ของ  11 แผ่น 
 

3. ผู้รับจ้างจะต้องส ารวจตรวจสอบพ้ืนที่จริงก่อนด าเนินการ เพ่ือให้รับทราบสภาพภายในพ้ืนที่จริง     
เพ่ือประเมินสภาพปัญหาและอุปสรรคในการท างาน และเป็นข้อมูลส าหรับวางแผนปฏิบัติงานโดยให้
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง 

4. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานปรับปรุงโดยละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพสัดุการด าเนินงาน   

5. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดีใน
การด าเนินการ โดยต้องแสดงรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนให้ทางมหาวิทยาลัย 

6. วัสดุอุปกรณ์ ที่น ามาประกอบติดตั้ง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรอง 

7. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบรูปรายการละเอียด
เป็นเพียงส่วนประกอบในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดย
ผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

8. กรณีแบบรูป รายการละเอียดที่ปรากฏตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแย้งกัน ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบที่จะต้องด าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดเุป็นที่สุด 

9. หากระหว่างด าเนินการผู้รับจ้างจ าเป็นจะต้องรื้อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคาร ซึ่งอาจจะเป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลังจากด าเนินการแล้วเสร็จ  
ให้ผู้รับจ้างด าเนินการเก็บงานในส่วนดังกล่าวให้มีสภาพดังเดิม โดยให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด าเนินการ 

10. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องขนย้ายเศษวัสดุครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากการก่อสร้างที่ใช้การไม่ได้ ให้ท าการ
ขนย้ายออกไปทิ้งภายนอกมหาวิทยาลัยส่วนวัสดุที่ใช้งานได้ให้น าไปจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ
ก าหนด พร้อมปรับสภาพพ้ืนที่ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ในการขนย้ายเศษซากวัสดุใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั้ง 

11. ในการรื้อถอนและขนย้ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดท าบัญชีรายการจ านวนและประเภทของวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ได้ด าเนินการรื้อถอนรวมทั้งให้จัดส่งบัญชีรายการวัสดุที่รื้อถอนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยฯ
พิจารณาก่อนด าเนินการในขั้นต่อไป 

12. เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นส่วนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้รับจ้างจะต้อง
ด าเนินการด้วยความระมัดระวังห้ามส่งเสียงดังรบกวน ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา ในส่วนที่จ าเป็นต้อง
ใช้เสียงด าเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบและเป็นการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานประจ าอาคารดังกล่าว จะต้อง
ขออนุญาตการด าเนินการใดๆ ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนการด าเนินการ และมีหน้าที่ประสานกับ
บุคคลากรประจ าหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพ่ือแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวก
ดังกล่าวนั้น 

13. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าน้ าประปาและค่ากระแสไฟฟ้าจากการด าเนินงานของผู้รับจ้าง ให้ผู้รับจ้าง
เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งมิเตอร์วัดปริมาณการใช้น้ าประปาและปริมาณกระแสไฟฟ้าเพ่ือ
ค านวนหาค่าไฟฟ้า หรือพิจารณาราคาเหมาจ่าย แล้วแต่กรณีและให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ 
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14. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ และระยะเวลาด าเนินการ ชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องไว้ที่
บริเวณท่ีเห็นได้ชัดหรือทางเข้าและทางออกให้ชัดเจน อย่างน้อย 1 ป้ายต่อ 1 บริเวณพ้ืนทีป่รับปรุง 

15. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งป้ายเตือนระวังเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรับจ้างตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน 

16. ก าหนดเวลาปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.-16.30 น. ของวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หากมีความจ าเป็นที่
จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างจะต้องท าหนังสือขออนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเป็นครั้งๆไป 

17. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้
รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ อันเกิด
แก่งานที่ผู้บจ้างได้ท าขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้คืนสู่
สภาพเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง  

18. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความช านาญมา
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะและต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและแรงงานที่เพียงพอเพ่ือให้สามารถด าเนินการ
ได้ทันตามก าหนดระยะเวลา ถ้ามหาวิทยาลัยฯ หรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าช่างและแรงงานส่วนใดของผู้รับจ้าง
ไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไม่เหมาะสม ขาดทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ 
ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงช่างและแรงงานของผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการจัดหาช่าง
และแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขงานหรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็น
ข้ออ้างส าหรับเรียกร้องค่าเสียหายหรือขยายก าหนดเวลาท าการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้ 

19. ผู้รับจ้างต้องท าการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน 
ภายหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ เพ่ือยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงโดยมีผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมด าเนินการทดสอบดังกล่าว 

20. ระหว่างช่วงท างานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอนัดประชุมร่วมกันกับผู้
รับจ้างได้ตามความเหมาะสม เพ่ือพิจารณารายละเอียดต่างๆในการท างาน ติดตามความคืบหน้า และ
ประสานงานต่างๆ เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องส่งผู้แทนเข้าร่ วมประชุม
หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียนเชิญให้ร่วมประชุม 

21. การขออนุมัติวัสดุในการท างานก่อนการด าเนินงาน ผู้รับจ้างต้องน าเสนอรายละเอียดวัสดุ  
ตัวอย่างวัสดุ เพ่ือขออนุมัติใช้ท างานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด าเนินการ 

22. ผู้รับจ้างต้องจัดท าแบบรายละเอียด (ASBUILT DRAWING) แสดงงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม 
และงานระบบอาคารต่างๆ ที่ตรงกับรูปแบบพ้ืนที่จริงหลังการปรับปรุงพ้ืนที่แล้วเสร็จ เอกสารสรุปการ
เลือกใช้วัสดุก่อสร้างในส่วนต่างๆ และคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาอุปกรณ์และระบบต่างๆ ที่ใช้ในโครงการ 
โดยเอกสารทุกรายการให้ส่งมอบเป็นเอกสารพร้อมแผ่นซีดีหรือดีวีดีที่บันทึกไฟล์ข้อมูลดังกล่าวอย่างน้อย 3 ชุด 
ให้ฝ่ายผู้ว่าจ้างภายหลังจากด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่แล้วเสร็จ  

23. ผู้รับจ้างต้องรายงานความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ โดยจัดท าเป็นเอกสารแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน
ของฝ่ายผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

24. กรณีที่มีความล่าช้าโดยสาเหตุมาจากผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายผู้
ควบคุมงาน  
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ขอบเขตงาน 
1. ผู้รับจ้างจะต้องรื้อถอนวัสดุ งานตกแต่ง อุปกรณ์ งานระบบ ส่วนต่างๆ ของเดิม ที่ไม่เก่ียวข้อง 

กับพ้ืนที่ที่ปรับปรุงพ้ืน วัสดุ งานตกแต่ง อุปกรณ์ งานระบบส่วนต่างๆ เดิมที่รื้อถอนไป ที่ยังสามารถใช้
ประโยชน์ได้ ให้น าไปเก็บไว้ตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

2. ผู้รับจ้างต้องขนย้ายครุภัณฑ์เดิมจากพ้ืนที่ที่ก าลังปรับปรุงไปที่ พ้ืนที่ส านักงานชั่วคราวที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และเมื่อพ้ืนที่เดิมได้ปรับปรุงเสร็จแล้วผู้รับจ้างจะต้องย้ายสิ่งของภายในส านักงานกลับ
พร้อมท างานให้เรียบร้อย 

3. วัสดุพ้ืนโพลียูรีเทนตามระบุในแบบก่อสร้างทั้งหมดผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ แรงงาน และ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานวัสดุพื้นโพลียูรีเทน ภายในอาคารทั้งหมด  

4. วัสดุพื้นโพลียูรีเทน (Polyurethane Flooring) 
ผู้รับจ้างต้องเคลือบพ้ืนวัสดุโพลียูริเทน พ้ืนที่ประมาณ 3,900 ตร.ม ประเภทที่ให้ความทนทานต่อ

การขัดถูและสารเคมีสูง ท าความสะอาดง่ายไม่เก็บฝุ่นและยับยั้งการเกิดแบคทีเรียและเชื้อรา มีเอกสาร
รับรองการ Antibacteria สามารถไหลและปรับเรียบได้ดี ให้ความสวยงาม และทนทานต่ออุณหภูมิระหว่าง 
-40 °C ถึง  120  °C ส าหรับปรับความหนาพ้ืนผิวเรียบ 1.0–8.0 มม. ให้ ใช้ผลิตภัณฑ์   Polyurethane 
Flooring ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

ความต้านทานแรงอัด (Compressive Strength)  :  50 N/mm2  (BS6319 Part2) 
ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)   :  10 N/mm2  (BS6319 Part7) 
ความต้านทานแรงดัด (Flexural Strength)   :  15 N/mm2  (BS6319 Part3) 
ค่าการยึดเกาะคอนกรีต (Bond Strength)   :  > 1.50 N/mm2 (Pull off Test) 
การรับแรงกระแทก (Impact Resistance)   :  < 0.5 mm.  (BS 8204) 
ความต้านทานต่อการขัดถู (Abrasion resistance)  :  0.05 g. Loss  (ASTM D4060) 
การซึมผ่านของไอน้ า (Water Vapor Transmission) :  4 g/m2/24hrs (ASTM E96) 
ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาตัวอย่างวัสดุที่ใช้พร้อมทั้งจัดท าแบบ SHOP DRAWING รายละเอียดต่าง ๆ 

ในงานวัสดุพ้ืนโพลียูรีเทน ให้คณะกรรมตรวจรับพัสดุได้ตรวจสอบตามความถูกต้องและอนุมัติก่อนที่จะท า
การติดตั้งรายละเอียดประกอบตัวอย่าง (MANUFACTURER’S SPECIFICATIONS) แสดงถึงการทดสอบ
คุณสมบัติของวัสดุและส่วนต่างๆ  

5. การเตรียมพ้ืนผิวคอนกรีต 
ผู้รับจ้างต้องซ่อมแซมพ้ืนคอนกรีตจ านวน 1,500 ตารางเมตร โดยต้องเตรียมผิวคอนกรีตก่อนการ

ติดตั้งวัสดุพ้ืนโพลียูรีเทน (Polyurethane Flooring) เพ่ือให้ได้ผิวงานที่สวยงามสมบูรณ์ ก่อนการติดตั้ง 
ควรตรวจสอบสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

5.1 เตรียมผิวคอนกรีตก่อนเพ่ือก าจัดส่วนที่ด้อยหรือไม่แข็งแรงของผิวหน้าคอนกรีตออก รวมทั้งสิ่ง
สกปรกอ่ืนๆ เพื่อเพ่ิมค่าการยึดเกาะให้กับพ้ืนผิว 

5.2 พ้ืนที่จะติดตั้งต้องเป็นพ้ืนที่เรียบได้ระดับและผิวงานต้องให้สะอาดที่สุด 
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5.3 กรณีที่พ้ืนมีรอยแตกร้าวของคอนกรีต มากกว่า 0.3 mm. ให้ซ่อมด้วย Epoxy ถ้าพ้ืนผิวไม่

เรียบเป็นแอ่งหรือหลุม ซ่อมแซมด้วย Epoxy พ้ืนที่แตกร่อนเสียหายจะต้องซ่อมโดยใช้ Epoxy 
Mortar 

5.4 ปัญหายุ่ยหลุดร่อน เป็นขุยผง ความหนาโดยเฉลี่ยทั่วไป ประมาณ 1.0 มม. – 10.0 มม. ผู้รับ
จ้างต้องขูดออกด้วยเครื่องเพ่ือน าขุยผงคอนกรีตที่ไม่แข็งแรงออก และซ่อมแซมกลับคืนด้วย
วัสดุ Epoxy ชนิดบล็อกความชื้น 

 

 
           รูปภาพ  พ้ืนคอนกรีตซ่อมแซมจ านวน 1,500 ตารางเมตร 

 

5.6 บริเวณจบงานตามแนวรอยต่อประตูหากพบ Polyurethane หลุดร่อนควรจัดการตัดอย่าง
น้อย 2 ต าแหน่ง กว้าง 5.0 มม. ลึก 10.0 มม. เพ่ือยืดริ้ว Polyurethane ที่เคลือบให้เกาะกับ
คอนกรีตโดยไม่หลุดร่อน  
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     ภาพการตัด Mechanical lock ตามแนวรอยต่อประตู 
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5.7 รอยต่ออาคารที่ท าเพ่ิมเติมขึ้นในภายหลังมีระดับที่ไม่เท่ากัน จ าเป็นต้องปรับ Slope เพ่ือให้

รถโฟคลิฟวิ่งได้โดยสะดวกโดยทั่วไป ที่มีความกว้าง ≥0.3 mm. รอยร้าวที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 
mm. ให้ท าการกรีดโป๊วด้วย Epoxy ให้ด าเนินการฉีด Epoxy Injection เพ่ือซ่อมแซมรอยร้าว ให้
พ้ืนคอนกรีตกลับมายึดติดกันดังเดิม ซึ่งมีความยาวรวมโดยประมาณ 1,000 m. ก่อนการเคลือบพื้น 
Polyurethane Flooring ซ่อมรอยร้าวรวมที่ต้องซ่อมรอยร้าวตามแบบรูปภาพ ตัวอย่าง 
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5.8 ผิวคอนกรีตโดยทั่วไปที่มีสภาพดีและมีความมันวาวจะท าให้การยึดเกาะไม่ดีจ าเป็นต้องเตรียม    
ผิวด้วย Steel Shot Blasting Machine เพ่ือสร้างแรงยึดเกาะระหว่างคอนกรีตกับ Polyurethane 
Flooring 

5.9 บริเวณชั้นวางหนังสือ rack ต้องด าเนินการตัด Shear key เป็น Mechanical Lock โดยรอบ กว้าง 5.0 
มม. ลึก 5.0 มม. เพ่ือป้องกันพ้ืน Polyurethane หลุดร่อน ในทุกๆ ขา Rack ทิ้งไว้ให้แห้ง 8-10 ชั่วโมง     
8 ชั่วโมง หลังจากการติดตั้งเสร็จสามารถเดินเข้าพ้ืนที่ได้ 24 ชั่วโมงหลังจากติดตั้งเสร็จสามารถใช้งาน
ได้ 3 – 5 วันหลังจากการติดตั้งเสร็จสามารถรองรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่และสามารถล้างท าความ
สะอาดด้วยน้ าและน้ ายาล้างพ้ืนได้ 
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6. งานปรับปรุงพ้ืนคอนกรีตขัดมัน 

  6.1 ให้ผู้รับจ้างปรับพ้ืนที่และถมด้วยทรายเพ่ือปรับระดับ 
  6.2 เทคอนกรีตก าลังอัด 240 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (ทรงกระบอก) พร้อมเสริม
เหล็กตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 มิลลิเมตร ระยะห่าง 20 เซนติเมตร พร้อมขัดมัน 

7. งานขัดพ้ืนผิวขัด 
  ให้ผู้รับจ้างขัดพ้ืนผิวหินขัดบริเวณโถงทางเดินด้านหน้าให้เรียบร้อยสวยงาม 
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ภายในปีงบประมาณ 2562 
 

6. ระยะเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จ  
    ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงาน-งวนเงินออกเป็นงวดๆ จ านวน 2 งวด ดังนี้ 
 งวดที ่1 วงเงินร้อยละ 25 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการงานเหล่าแล้วเสร็จภายใน 45 วันนับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าพ้ืนที่ ดังนี้ 
  - งานเคลือบพ้ืน PU Concrete ความหนา 3 มิลลิเมตร จ านวนไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร 
 งวดที่ 2 วงเงินร้อยละ 75 จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการงานเหล่าแล้วเสร็จภายใน 90 วันนับถัด
จากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เข้าพ้ืนที่ ดังนี้ 
  - งานเคลือบพื้น PU Concrete ความหนา 3 มิลลิเมตร พื้นที่แล้วเสร็จทั้งหมด 
  - งานปรับปรุงพื้นคอนกรีตขัดมันแล้วเสร็จทั้งหมด 
  - งานขัดพ้ืนผิวขัดแล้วเสร็จทั้งหมด 
  - งานเก็บท าความสะอาดพ้ืนที่ทั้งหมด 
 

7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา 
 จ านวน 4,134,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
 

8. ราคากลาง  
จ านวน 4,138,000 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
 

9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
เกณฑ์การพิจารณาในการจัดจ้างครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาราคารวม (รวมภาษี) รวมทั้ง

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงใว้ด้วยแล้ว 
 

10. การก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
ค่า K หมวดอาคาร = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So 
 

11. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานที่แล้วเสร็จตามสัญญาภายใน 2 ปี นับจาก
วันที่มหาวิทยาลัยได้ตรวจรับมอบงาน 
 

12. สถานที่ด าเนินการปรับปรุง 
พ้ืนที่ส านักบริการการศึกษา อาคารบริภัณฑ์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต าบลบางพูด             

อ าเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  
หมายเหตุ 

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เก่ียวกับร่างขอบเขตของงานนี้ (Term 
Reference : TOR) เป็ นลายลั กษณ์ อักษร โดยทางไปรษณี ย์ ตอบรับด่ วนพิ เศษ ( EMS) ส่ งไปที่ กองพั สดุ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต าบลบางพูด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 
หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2598 หรือทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่ อ  ที่ อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 
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