เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
แผ่นที่ 1 ของ 5 แผ่น

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
งานก่อสร้างท่อระบายน้า คสล. ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก จ้านวน 1 งาน
1. ความเป็นมา
ด้วยที่ผ่านมามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
กายภาพ เพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนาระบบบริหารงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย สุ โ ขทัย ธรรมาธิร าชให้ ก้ าวสู่ วิสั ย ทั ศน์ ใหม่ ประกอบกับ ศู นย์วิ ทยพัฒ นา มสธ.นครนายก ในฐานะเป็ น
หน่วยงานบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยในภูมิภาค ที่ติดกับสถานที่ราชการที่สาคัญ คือ โรงเรียนเตรียม
ทหาร และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ถือเป็นสถานที่การจัดการด้านการศึกษาและความมั่นคงของ
ประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีระเบียบแบบแผนด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ดังนั้น
เพื่อให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกมีสภาพทางกายภาพสอดคล้องกับสถานที่ราชการดังกล่าวอยู่ จึงเห็น
ควรสนับสนุนให้ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ดาเนินการวางท่อระบายน้า คสล.และถมดินบริเวณ
ด้านหน้าป้ายชื่อ เพื่อเป็นสถานที่ให้บริการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และองค์กร
ภายในท้องถิน่ ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
1) เพื่อพัฒนาพื้นที่ของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก ที่มีความสมบูรณ์และมีความพร้อมให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
2) เพื่อเป็นสถานที่รองรับการพัฒนาและเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย
และศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครนายก ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3) เพื่อเป็นสถานที่รองรับการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้กับประชาชนทั่วไป องค์กรหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนที่มาใช้บริการ
3. คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่วยงานของรัฐ ไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้เสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจั ดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กาหนด
3.12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามทีค่ ณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
3.13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูล ค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สั ญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.14. ต้องเป็นนิติบุคลที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงอาคาร โดยมีผลงานในสัญญา
เดียวกันไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ง กฎหมาย
บั ญญัติให้ มีฐ านะเป็ น ราชการบริ ห ารส่ วนท้องถิ่น รัฐ วิส าหกิจ หรือหน่ว ยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ
เชื่อถือ โดยต้องยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคา
4. แบบรูปรายการละเอียด ขอบเขตของงาน หรือคุณลักษณะเฉพาะ
ลักษณะงานโดยสังเขป
วางท่อระบายน้า คสล. บริเวณหน้ารั้วศูนย์ฯ ระยะทางยาว 121.00 เมตร ขนาด ø 1.00 ม.
จานวน 94 ท่อน และบ่อพักสาเร็จรูปที่ระบายน้าขนาด ø 1.00 ม. จานวน 8 ท่อนพร้อมฝาปิด งานเท
คอนกรีตหยาบ 1:3:5 กว้าง 1.50 ม. ยาว 94 ม. หนา 0.25 ม. จานวน 35.25 ลบ.ม. และงานดินถม
ตามรูปแบบที่กาหนด
ปริมาณงานในแบบเป็นเพียงประมาณการโดยสังเขปผู้รับจ้างต้องตรวจสอบพื้นที่จริงในกรณีที่
ปริมาณงานมีมากกว่าที่มหาวิทยาลัยกาหนด ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าทั้งหมด
ทังนี ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดหาดินจากนอกเขตที่ดินราชพัสดุมาใช้ในการถมดิน
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งานก่อสร้างวางท่อระบายน้า คสล. และถมดินบริเวณด้านหน้าป้ายชื่อศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายก
ข้อก้าหนดทั่วไป
1. ผู้รับจ้างจะต้องสารวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนดาเนินการ เพื่อให้รับทราบสภาพภายในพื้นที่จริง
เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคในการทางาน และเป็นข้อมูลสาหรับวางแผนปฏิบัติงาน โดยให้
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง
2. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแผนการดาเนินงาน โดยละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุก่อนการดาเนินงาน
3. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดี
ในการดาเนินการ
4. วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่นามาประกอบติดตั้งจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
และเป็นผลิตภัณฑ์ที่เชื่อถือได้
5. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่แสดงไว้เป็นเพียงส่วนประกอบใน
เบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดยผ่านความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6. กรณีแบบรูป รายการละเอียดที่ปรากฎตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแย้งกัน ผู้รับจ้าง
ต้องรับผิดชอบที่จะต้องดาเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเป็นที่สุด
7. ผู้รับจ้างต้องทาการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้ งาน
ภายหลังจากการติดตั้งแล้วเสร็จ เพื่อยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงโดยมีผู้ควบคุมงานของฝ่าย
ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจพัสดุร่วมดาเนินการทดสอบดังกล่าว
8. หากระหว่างดาเนินการผู้รับจ้างจาเป็นจะต้องรื้อถอน เพิ่มเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่ง
ของอาคาร ซึ่งอาจจะเป็ น งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลั งจาก
ดาเนินการแล้วเสร็จ ให้ผู้รับจ้างดาเนินการเก็บงานในส่วนดังกล่าวให้มีสภาพดังเดิม โดยให้
ปรึกษาผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก่อนการดาเนินการ
9. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องขนย้ายเศษวัสดุที่รื้อถอนจากการก่อสร้างที่ใช้การไม่ได้ โดยทาการขนย้าย
ออกนอกพื้นที่ปรับปรุงดังกล่าว ส่วนวัสดุที่ใช้งานได้ให้นาไปจัด เก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัย
กาหนด พร้อมปรับสภาพพื้นที่ให้เรียบร้อย ทั้งนี้ในการขนย้ายเศษซากวัสดุใ ดๆ จะต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครั้ง
ในการรื้อถอนและขนย้ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดทาบัญชีรายการวัสดุที่ได้ดาเนินการรื้อถอน
รวมทั้งให้จัดส่งบัญชีรายการวัสดุที่รื้อถอนดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยฯพิจารณาก่อนดาเนินการใน
ขั้นต่อไป
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10. เนื่องจากอาคารดังกล่าวเป็นส่วนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผู้มาใช้บ ริการ
ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง ห้ามส่งเสียงดังรบกวนพูดคุยหรือดาเนินการโดย
ใช้เสียงดัง ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา หากจาเป็นต้องดาเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
และเป็นการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานประจาอาคารดังกล่าว จะต้องขออนุญาตการดาเนินการใดๆ
ต่อผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้างก่อนการดาเนินการ และมีหน้าที่ประสานกับบุคลากรประจา
หน่วยงานต่างๆ เพื่อแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวกดังกล่าวนั้น
11. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากค่าน้าประปาและค่ากระแสไฟฟ้าจากการดาเนินงานของผู้รับจ้างให้ผู้รับจ้าง
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ดชอบ ทั้งนี้ ผู้ รั บ จ้ างจะต้ องติดตั้ ง มิเตอร์วัดปริม าณการใช้ น้าประปาและปริ ม าณ
กระแสไฟฟ้า หรื ออาจใช้วิธีคิดค่าใช้จ่ายโดยวิธีอื่นๆแล้วแต่กรณี และให้ เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
12. ผู้ รั บ จ้ างต้องติดตั้งป้ายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดาเนินการ ชื่อบุคลากรที่เกี่ยวข้องไว้ที่
บริเวณที่เห็นได้ชัด
13. กาหนดเวลาในการปฏิบัติงานให้ยึดถือเวลาราชการเป็นหลัก (8.30 น.-16.30 น.) หากมีความ
จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างจะต้องทาหนังสือขออนุมัติ ล่วงหน้าจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเป็นครั้งๆ ไป
14. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทาของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความ
เสี ย หายใดๆ อัน เกิดแก่งานที่ผู้ รับจ้างได้ทาขึ้น แม้จะเกิดเพราะเหตุสุ ดวิสั ย ผู้ รับจ้างจะต้อง
รับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้คืนสู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
15. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความชานาญมา
ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยเฉพาะ และต้องจัดหาให้มีปริมาณช่างและแรงงานที่เพี ยงพอเพื่อให้สามารถ
ดาเนิ น การได้ทัน ตามกาหนดระยะเวลา ถ้ามหาวิทยาลั ยฯหรือผู้ควบคุมงานเห็นว่าช่างและ
แรงงานส่วนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไม่เหมาะสม ขาดทักษะฝีมือ
ในการปฏิบั ติงาน ทางมหาวิทยาลัย ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงช่างและแรงงานของ
ผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการจัดหาช่างและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการ
แก้ไขงานหรื อระยะเวลาที่สูญเสี ยไปเพราะการนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างสาหรับเรีย กร้ อง
ค่าเสียหายหรือขยายกาหนดเวลาทาการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้
5. ระยะเวลาการด้าเนินงาน
ภายในปีงบประมาณ 2562

แผ่นที่ 5 ของ 5 แผ่น

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จ
ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ดาเนินงานทั้งหมดแล้วเสร็จดังนี้
1. งานปรับพื้นที่ งานเทคอนกรีตหยาบแล้วเสร็จ
2. งานวางท่อระบายน้า คสล. และบ่อพักสาเร็จรูปแล้วเสร็จ
3. งานถมดินกลบท่อระบายน้า คสล. แล้วเสร็จพร้อมทาความสะอาด
7. วงเงินงบประมาณในการจัดหา
จานวน 728,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
8. ราคากลาง
จ้างจานวน 728,000 บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
9. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เกณฑ์การพิจารณาในการจัดจ้างครั้งนี้ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครนายกจะพิจารณาราคารวม
(รวมภาษี) รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งปวงใว้ด้วยแล้ว
10. การก้าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)
หมวดงานทาง งานคูและบอพัก คสล. K 3.5 = 0.35 + 0.20* It / Io + 0.15*Ct / Co + 0.15*
Mt / Mo + 0.15* St / So
หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้
(Term Reference : TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ ( EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ตาบลบางพูด อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2598 หรือทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุ
ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

