เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1
แผนที่ 1 ของ 20 แผน

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานปรับปรุงระบบบําบัดสระวายน้ําและปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระวายน้ํา สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 1 งาน
1.ความเปนมา
เนื่องจากบริเวณสระวายน้ําอาคารสุโขสโมสร เปนพื้นที่สําหรับบุคคลากรสมาชิกภายในมหาวิทยาลัย และ
บุคคลากรภายนอกที่ใชงานมานาน จนมีสภาพที่ทรุดโทรมและพื้นกระเบื้องบริเวณโดยรอบมีการแตกราวทําใหไมมี
ความปลอดภัยในบริเวณสระวายน้ํา อีกทั้งระบบบําบัดน้ําของสระวายน้ําเปนระบบที่เกาทําใหน้ําในสระไมสะอาดไมถูก
สุขอนามัยกับผูที่มาใชบริการ
2.วัตถุประสงคของโครงการ
2.1 ปรับปรุงพื้นที่บริเวณรอบสระวายน้ําใหมีสภาพที่ดี สวยงามและปลอดภัยสําหรับผูที่มาใชงาน
2.2 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําในสระวายน้ําใหสามารถใชงานไดดีมีประสิทธิภาพ
3.คุณสมบัติของผูเสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามที่
ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงานของรัฐ
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี
คําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
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3.10 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา
ตามที่ คณะกรรมการนโยบายกําหนด
ผูเสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของกิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้

(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนามกิจการรวมคา สวนคุณสมบัติดานผลงาน
กอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวม
คาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่ อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ ตกลง
ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ
ราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสราง
ของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได
ทั้งนี้ กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอ
กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง
ครบถวนในสาระสําคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government Procurement:
e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
3.13 ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ
ครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
3.14 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกิน
30,000 (สามหมื่นบาท) คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได
3.15 ผูเสนอราคาตองยื่นแสดงผลงานที่เปนผูรับจางทํางานในลักษณะเดียวกันกับงานที่ตองการจัดจางในครั้งนี้
โดยเปนสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคูสัญญาที่เปนคูสัญญาฉบับเดียวกัน ยอนหลังจากวันยื่นเสนอราคา
วงเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) และเปนผลงานที่เปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานอื่นที่มี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได
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4. เสนอราคาในรูปแบบของกิจการรวมคาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) กรณีที่กิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่อนไข
ที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนามกิจการรวมคาสวนคุณสมบัติดานผลงาน
กอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวม
คาที่เขาประกวดราคาได
(2) กรณีที่กิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลที่เขารวมคาทุกรายจะตอง
มีคุณสมบัติครบถวนตามเงื่ อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีที่กิจการรวมคาไดมีขอ ตกลง
ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ
ราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสราง
ของกิจการรวมคาที่ยื่นเสนอราคาได ทั้งนี้ กิจการรวมคาที่จดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมหมายความวา กิจการรวมคาที่
จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
5. ผูเสนอราคาตองมีพนักงานในสาขาวิชาไฟฟากําลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือในสาขาชางที่มีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปวช. ที่มีฝมือ มีความรู ความชํานาญ ความสามารถ และมีประสบการณดานบํารุงรักษา ซอมแซม ติดตั้ง
ปรับแตง มาแลวไมนอยกวา 3 ป (ไมนอยกวาสามป) ทั้งนี้ พนักงานในสาขาวิชาชางไฟฟาตองผานการรับรองมาตรฐาน
ฝมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาวิชาชางไฟฟาภายในอาคารโดยตองยื่นไปพรอมกับการเสนอราคา
6. รายละเอียดการจัดจาง : เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจัดจางงานปรับปรุงระบบบําบัดสระวายน้ําและ
ปรับปรุงพื้นที่โดยรอบสระวายน้าํ สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 1 งาน ประกอบดวย
6.1 ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR)
6.2 แบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
6.3 รายการงวดงานและงวดเงิน
6.4 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ ปริมาณแรงงาน และราคา
7. สถานที่ดําเนินการกอสราง
บริเวณสระวายน้ํา สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช 9/9 หมู 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
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8. ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับจางตองดําเนินงานทั้งหมดใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
9. วงเงินงบประมาณในการจัดจาง
1,750,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)
10. ราคากลางในการจัดจาง
1,750,000 บาท (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน)
11. มีการกําหนดสัญญาแบบปรับราคาได (คา K)
คา K หมวดอาคาร = 0.25 + 0.15 It/Io + 0.10 Ct/Co + 0.40 Mt/Mo + 0.10 St/So
12.การรับประกันการชํารุด
การรั บ ประกั น ความชํ า รุ ด บกพร อง 2 ป นับ ถัดจากวัน ที่มหาวิทยาลัย ไดรับ มอบงาน โดยตองรีบ จัดการ
ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
หมายเหตุ
ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับรางขอบเขตของงานนี้
(Terms of Reference: TOR) เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไปที่กองพัสดุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02 504 – 7123 , 02 504 – 7124 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 3560
, 02 503 – 2598 หรือทาง e-mail : pm.proffice@stou.ac.th หรือดูผานจาก http://www.stou.ac.th โดยระบุ
ชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
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รายการประกอบแบบ
1. ขอกําหนดทั่วไปในการปฏิบัติงาน
1.1 เมื่อมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางงานปรับปรุงระบบบําบัดสระวายน้ําและปรับปรุง
พื้นที่โดยรอบสระวายน้ํา สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 1 งานนี้แลว ผูรับจางตองจัดใหมีบุคลากรประจําสําหรับปฏิบัติงาน
เปนผูควบคุมงาน วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาวุฒิ ปวส. เปน ชางเทคนิคสาขากอสราง หรือโยธา จํานวนไมนอยกวา 1 คน ,
เพื่อปฏิบัติงานควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ตามพื้นที่และระยะเวลาที่กําหนด โดยเสนอชื่อ-สกุลตอคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
1.2 ผูรับจางจะตองแจงชื่อบุคลากรที่เขาปฏิบัติงานทั้งหมดในโครงการ ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ
บุคลากรในการปฏิบัติงานจะตองแจงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้ คุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณตอง
ไมต่ํากวาเดิม
1.3 ผูรับจางจะตองสํารวจตรวจสอบพื้นที่จริงกอนดําเนินการ เพื่อใหรับทราบปญหาและขอจํากัดของสภาพ
พื้นที่จริง เพื่อประเมินปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และเปนขอมูลสําหรับวางแผนปฏิบัติงาน โดยใหประสานงาน
กับผูควบคุมงานของฝายผูวาจาง ผูรับจางจะตองเริ่มงานตามสัญญาภายใน 7 วันทําการนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
และหากผูรับจางไมเขาดําเนินการ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา
1.4 ในกรณีที่ผูรับจางไดรับอนุญาตเขามาดําเนินการในพื้นที่ ผูรับจางจะตองตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและ
สาธารณูปโภคเดิมภายในบริเวณหรือโดยรอบอาณาบริเวณสถานที่กอสรางพรอมจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ทั้งนี้หากผูรับจางดําเนินการรื้อถอนและสรางความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางและสาธารณูปโภคเดิม ให
ผูรับจางจะตองดําเนินการขออนุญาตกอนดําเนินการ และเมื่อเกิดความเสียหายใดๆใหซอมแซมใหสูสภาพเดิมโดยผู
รับจางรับผิดชอบคาเสียหายทั้งหมด
1.5 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนงานการดําเนินงานโครงการโดยละเอียด เพื่อเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินงาน
1.6 ผูรับจางจะตองเป นผูจั ดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณตางๆ การขนสง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดี ในการ
ดําเนินการ โดยตองแสดงรายชื่อผูปฏิบัติงาน พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใหทางมหาวิทยาลัยผาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.7 วัสดุอุปกรณที่นํามาประกอบติดตั้งทั้งหมด จะตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน ทั้งนี้ วัสดุ
อุปกรณที่นํามาประกอบติดตั้งดังกลาวจะตองเปนไปตามสัญญา
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1.8 ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆที่แสดงไวในแบบรูปรายการละเอียดเปนเพียง
สวนประกอบในเบื้องตนเทานั้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขไดตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากผู
ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.9 กรณี แ บบรู ป รายการละเอี ย ดที่ ป รากฎตาม TOR และราคาที่ เ สนอมี ค วามขั ด แย ง กั น ผู รั บ จ า งต อง
รับผิดชอบที่จะตองดําเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา ใหลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญาดังนี้
1.9.1) สัญญาที่ไดลงนามระหวางผูวาจางและผูรับจาง
1.9.2) แบบรูป
1.9.3) รายการละเอียด (รายการประกอบแบบกอสราง)
1.9.4) รายละเอียดราคาคากอสรางที่ผูวาจางและผูรับจางตกลงรวมกัน
1.9.5) ขอตกลงระหวางผูวาจางและผูรับจางเพิ่มเติมในภายหลัง (ถามี)
1.10 หากระหวางดําเนินการผูรับจางจําเปนจะตองรื้อถอน เพิ่มเติม หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร
ซึ่งอาจจะเปนงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลังจากดําเนินการแลวเสร็จ ใหผูรับจางดําเนินการ
เก็บงานในสวนดังกลาวใหมีสภาพดังเดิม โดยใหปรึกษาผูควบคุมงานฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอน
การดําเนินการ
1.11 ผูรับจางมีหนาที่จะตองขนยายเศษวัสดุ ครุภัณฑ ที่รื้อถอนจากการกอสรางที่ใชการไมได โดยทําการขน
ยายออกนอกพื้นที่ปรับปรุงดังกลาว สวนวัสดุ ครุภัณฑ ที่ใชงานไดใหนําไปจัดเก็บไว ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯกําหนด
พรอมปรับสภาพพื้นที่ใหเรียบรอย ทั้งนี้ในการพิจารณาวาวัสดุ ครุภัณฑ ใดใชงานไดหรือไม ตลอดจนการขนยายไปไวที่
ใด จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานฝายผูวาจางทุกครั้ง
1.12 ผูรับจางตองจัดทําบัญชีรายการจํานวนและประเภทของวัสดุ ครุภัณฑ ที่ไดดําเนินการรื้อถอนรวมทั้งให
จัดสงบัญชีรายการดังกลาวใหมหาวิทยาลัยฯพิจารณากอนดําเนินการในขั้นตอไป
1.13 ผูรับจางจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวังในเรื่องผลกระทบตอสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ
โดยเฉพาะเรื่องเสียงและมลพิษจากการกอสราง และเนื่องจากเปนการกอสรางในบริเวณสถานศึกษาจึงหามสูบบุหรี่หรือ
เสพของมึนเมารวมยาเสพติดทุกประเภท และหากจําเปนตองดําเนินการใดๆ ที่อาจสงผลกระทบและเปนการรบกวน
ตอผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยและผูอยูอาศัยโดยรอบบริเวณ ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จะตองขอ
อนุญาตการดําเนินการใดๆ ตอผูควบคุมงานของฝายผูวาจางกอนการดําเนินการ และมีหนาที่ประสานกับบุคลากร
ประจําหนวยงานตางๆรวมถึงผูอยูอาศัยโดยรอบ เพื่อแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น
1.14 ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นจากคาน้ําประปาและคากระแสไฟฟาจากการดําเนินงาน ทั้งนี้ผู
รับจางจะตองติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชน้ําประปาและปริมาณกระแสไฟฟา เพื่อคํานวณหาคาไฟฟา หรือพิจารณา
ราคาเหมาจาย แลวแตกรณี และใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.15 ผูรับจางตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ รายชื่อบุคลากรผูรับผิดชอบไวที่บริเวณ
สถานที่กอสรางเห็นไดชัดเจน อยางนอย 1 ปายตอ 1 บริเวณที่กอสราง

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1
แผนที่ 7 ของ 20 แผน

1.16 ผูรับจางตองติดตั้งปายและสัญญาณเตือนใหระมัดระวังเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการดําเนินการ
กอสรางตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน
1.17 กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.-16.30 น. ของวันจันทรถึงวันศุกร หากมีความจําเปนที่
จะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูรับจางจะตองทําหนังสือขออนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผานผู
ควบคุมงานกอนเปนครั้งๆ ไป
1.18 ผูรับจางจะตองรับผิดตอความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงานของผูรับจาง และ
จะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง ความเสียหายใดๆ อันเกิดขึ้นแกงานที่ผูรับจางได
ทําขึ้น แมจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมหรือเปลี่ยนใหมทดแทน
โดยใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งหมด
1.19 ผูรับจางจะตองจัดหาประเภทชางและแรงงานที่มีฝมือ ที่มีความสามารถและความชํานาญมาปฏิบัติงาน
นั้น ๆโดยเฉพาะ และต องจั ดหาให มีป ริ มาณช างและแรงงานที่เ พีย งพอต อการปฏิบัติง านโครงการเพื่ อใหส ามารถ
ดําเนินการไดทันตามกําหนด ระยะเวลา และคุณภาพงาน ถามหาวิทยาลัยฯหรือผูควบคุมงานเห็นวาชางและแรงงาน
สวนหนึ่งสวนใดของผูรับจางไมเขาใจถึงขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไมเหมาะสม ขาดทักษะฝมือในการ
ปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงชางและแรงงานของผูรับจางได และผูรับจางจะตอง
ดําเนินการจัดหาชางและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว สวนการแกไขงานหรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี้ ผูรับจาง
จะถือเปนขออางสําหรับเรียกรองคาเสียหายหรือขยายกําหนดเวลาทําการใหแลวเสร็จออกไปอีกไมได ทั้งนี้ในสวนของ
บัญชีระบุรายชื่อของชางและแรงงานที่มีฝมือ หากมีการเปลี่ยนแปลงตองขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.20 ผูรับจางตองทําการทดสอบการใชงานวัสดุอุปกรณ และองคประกอบของระบบตางๆ ภายหลังจากการ
ประกอบติ ด ตั้ ง แล ว เสร็ จ เพื่ อ ยื น ยั น ว า สามารถใช ง านได จ ริ ง ตามสั ญ ญาโดยมี ผู ค วบคุ ม งานของฝ า ยผู ว า จ า งหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมดําเนินการทดสอบดังกลาว
1.21 ระหวางชวงทํางานตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอนัดประชุมรวมกันกับผูรับจางได
ตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณารายละเอียดตางๆในการทํางาน การติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงาน และ
การประสานงานตางๆ เพื่อใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูรับจางตองสงผูแทนผูรับผิดชอบที่มีอํานาจ
ตัดสินใจเขารวมประชุมหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียนเชิญใหรวมประชุม
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1.22 การขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณตอการทํางานกอนการดําเนินงานตามที่กําหนดในแบบรูป รายการ
ละเอียด ผูรับจางตองนําเสนอรายการวัสดุอุปกรณ ตัวอยางวัสดุอุปกรณ ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณตางๆใน
รายละเอียด เพื่อขออนุมัติในการติดตั้งใชงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการในทุกกรณี ในกรณีที่
ตองสั่งวัสดุอุปกรณจากตางประเทศหรือตองสั่งซื้อและ/หรือสั่งผลิตลวงหนา ผูรับจางจะตองตรวจสอบระยะเวลาในการ
ดําเนินการซึ่งรวมถึงขั้นตอนการขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณตางๆภายในกําหนดเวลา ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอ
ความเสียหายโดยเฉพาะเรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการหากปรากฎความคลาดเคลื่อนจากการออกคํา
สั่งซื้อและ/หรือคําสั่งผลิตที่ลาชา
1.23 กอนการดําเนินการใดๆในทุกสวนงาน ทั้งงานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมทุกระบบ ผูรับจางจะตอง
จัดทําแบบรายละเอียด (Shop Drawing) เพื่อขออนุมัติกอนดําเนินงาน ในกรณีที่ผูรับจางพบความขัดแยงในแบบรูป
และรายการละเอียดของงานสวนหนึ่งสวนใด ใหแจงตอผูควบคุมงานผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.24 ผูรับจางตองจัดทําแบบสรางจริง (AS BUILT DRAWING) แสดงงานสถาปตยกรรม วิศวกรรมโครงสราง
และงานวิศวกรรมระบบอาคารตางๆ ใหตรงกับรูปแบบของการดําเนินการประกอบติดตั้งจริง ทั้งนี้ เอกสารสรุปผลการ
พิจารณาเลือกใชวัสดุอุปกรณในสวนตางๆ บัญชีรายการวัสดุอปกรณที่ระบุรายชื่อผูจัดจําหนายพรอมหมายเลขติดตอ
พรอมลิขสิทธิ์โปรแกรมตางๆ ที่ถูกตองตามกฎหมาย รวมทั้งคูมือการใชงานการดูแลรักษาอุปกรณและระบบตางๆ ที่ใช
ในโครงการ รวมทั้งรายชื่อของผูจัดจําหนายวัสดุอุปกรณตางๆ และจะตองสอดคลองสัมพันธกันเปนไปตามแบบรูปและ
รายการละเอียดที่ไดรับการอนุมัติตั้งแตตน โดยเอกสารทุกรายการใหสงมอบเปนเอกสารพรอมแผนซีดีหรือดีวีดีที่บันทึก
ไฟลขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 ชุด ใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายหลังจากดําเนินการปรับปรุงพื้นที่แลวเสร็จ
และใหจัดอบรมความรูเกี่ยวกับการใชงานและดูแลรักษาใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย
1.25 ผูรับจางตองดําเนินการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของกับการบริหารโครงการ ตัวอยางเชน บันทึกชวยจํา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ รายละเอียดวิธีดําเนินงาน โดยใหจัดสงเอกสารเหลานี้ใหครบถวนผาน
ผูควบคุมงานและเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1.26 ผูรับจางตองรายงานความกาวหนาของงานทุกสัปดาห โดยจัดทําเปนเอกสารแจงตอผูควบคุมงานของ
ฝายผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1
แผนที่ 9 ของ 20 แผน

ขอบเขตงาน
1.หมวดงานรื้อถอน
1.1 ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนกระเบื้องโดยรอบสระวายน้ําพื้นที่ประมาณ 495.00 ตร.ม.
1.2 ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนกระเบื้องหองเปลี่ยนเสื้อผา พื้นที่ประมาณ 8.00 ตร.ม.
1.3 ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนราวเหล็กของเดิมออกทั้งหมด ยาวประมาณ 53 เมตร
1.4 ผูรับจางตองรื้อถอนกระถางตนไมของเดิม คสล.จํานวน 2 จุด พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม
1.5 ผูรับจางตองรื้อผนังหองอาบน้ํา ,หองเปลี่ยนเสื้อผา พื้นที่ประมาณ 50 ตร.ม
2.หมวดงานพื้น
2.1 ผูรับจางตองดําเนินการปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโตผิวหนาหยาบชนิดไมลื่นสีโทนสีน้ําตาล ขนาด 0.30 x
0.60 ม.บริเวณโดยรอบสระวายน้ําและหองเปลี่ยนเสื้อผา พรอมกระเบื้องตัดขอบสีน้ําตาลเขมบริเวณโดยรอบทั้งหมด
พื้นที่รวมทั้งหมดประมาณ 495.00 ตร.ม
2.2 ผูรับจางตองดําเนินการทําทรายลางใหมบริเวณทางเขาและอางลางเทากําหนดโทนสีน้ําตาลแดง พื้นที่
ประมาณ 8.00 ตร.ม
2.3 ผูรับจางตองดําเนินการทํารองระบายน้ํากวางประมาณ 15 ซม. บริเวณโดยรอบดานขางผนัง A และ B
และทําชองระบายน้ํา FD. สูรางระบายน้ํา พื้นที่ประมาณ 10 ตร.ม
3.งานผนัง งานฝาเพดาน
3.1 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งผนังความสูงเทาผนังของเดิมโดยรอบภายในดวยหินทรายประดิษฐโทนสี
น้ําตาลตามแบบรูปดาน A รูปดาน B รูปดาน C และ ดาน D (บริเวณดานหลังออฟฟต) พื้นที่ประมาณ 175 ตร.ม
3.2 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งปฏิมากรรมหินทรายดานเกวียน ประเภทใบกลวย ขนาด ประมาณ 0.40 ม.
X 1.20 ม.ตามแนวเสาที่กําหนดไวในแบบรูป จํานวน 20 แผน ตามแบบรูปดาน A รูปดาน B รูปดาน C ที่ระบุไวในแบบ

รูปภาพแสดงตัวอยางปฏิมากรรมหินทรายดานเกวียน ประเภทใบกลวย

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1
แผนที่ 10 ของ 20 แผน

3.3 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งปฏิมากรรมหินทรายดานเกวียนประเภทดอกลีลาวดี สีน้ําตาลหินทราย ตาม
แบบรูป ประมาณ 0.40 ม. X 0.60 ม.จํานวน 6 แผน บริเวณดาน D (บริเวณดานหลังออฟฟต)

รูปภาพแสดงตัวอยางปฏิมากรรมหินทรายดานเกวียนประเภทดอกลีลาวดี สีน้ําตาลหินทราย

3.4 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งราวสแตนเลสขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้วบริเวณรอบสระวายน้ําตามแบบรูป
ความยาวประมาณ 56 เมตร พรอมราวสแตนเลสแนวตั้งความสูงประมาณ 15 ซม.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว
3.5 ผูรับจางตองติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณที่ลางเทา+กระถางตนไมเดิมตรงทางเขา เพื่อกั้นสวนระหวางพื้นที่
รอกับพื้นที่สระวายน้ํา ขนาดความสูงประมาณ 1.20 ม. หรือเทากับราวสแตนเลสของเดิม ความยาวประมาณ 4.00 ม.
3.6 ผูรับจางตองดําเนินการทาชแลคสีธรรมชาติบริเวณฝาเพดานไมระแนงดานหลังออฟฟต พื้นที่ 50 ตร.ม
3.7 ผูรับจางตองดําเนินการทาสีน้ํามันสีขาวบริเวณประตูบานมวนทางเขาโรงยิมและทางเขาสระวายน้ําเดิม
จํานวน 4 ชุด
4.งานหองเปลี่ยนเสื้อผา , หองอาบน้ํา พื้นที่ประมาณ 20 ตร.ม (2 หอง)
4.1 ผูรับจางตองดําเนินการเปลี่ยนพื้นกระเบื้องแกรนิตโตผิวหนาหยาบชนิดไมลื่นสีโทนสีน้ําตาล ขนาด 0.30 x
0.30 ม.พื้นที่ประมาณ 15.00 ตร.ม (โทนสีระบุภายหลัง) พรอมปรับระดับใหเสมอและระบายน้ําพรอมรูระบายน้ํา (FD.)
4.2 ผูรับจางตองดําเนินการเปลี่ยนผนังหองเปลี่ยนเสื้อผา รื้อถอนกระเบื้องบริเวณภายในทั้งหมดเปลี่ยนเปนกรุ
กระเบื้องผนังเซรามิคสีขาวขนาด 0.30 x 0.30 ม. พื้นที่ประมาณ 35 ตร.ม

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1
แผนที่ 11 ของ 20 แผน

4.3 งานผนังภายนอกกําหนดตั้งกระเบื้องผนังหินทรายประดิษฐ โทนสีน้ําตาล พื้นที่ประมาณ 15.00 ตร.ม
4.4 งานติดตั้งแผนกระเบื้องหินทรายตอแผน (จิ๊กซอร) ลายดอกลีลาวดีมีสี ขนาดประมาณ 1.00 x 1.50 ม.
บริเวณผนังดานนอกหองเปลี่ยนเสื้อผาจํานวน 1 ชุด กําหนดใหผูรับจางเสนอรูปแบบ SHOP DRAWING เสนอตอผู
ควบคุมงานหรือคณะกรรมตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการ

ตัวอยางกระเบื้องหินทรายตอแผน (จิ๊กซอร) ลายดอกลีลาวดีมีสี

4.5 ผูรับจางตองติดตั้งระบบฝกบัว RAIN SHOWER อาบน้ําอุปกรณสแตนเลสอยางดี กําหนดเลือกใช
ผลิตภัณฑของ American Standard / COTTO / Karat จํานวน 4 จุด และติตดั้งระบบทอน้ําซอนภายในผนัง พรอม
ทดสอบระบบน้ําใหสามารถใชงานไดดี

ตัวอยางฝกบัว RAIN SHOWERสแตนเลสอยางดี

4.6 ผูรับจางตองติดตั้งที่แขวนผาสแตนเลสอยางดี จํานวน 4 ชุด

ตัวอยางที่แขวนผาสแตนเลสอยางดี

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1
แผนที่ 12 ของ 20 แผน

4.7 ผูรับจางตองติดตั้งที่วางสบูสแตนเลส จํานวน 4 ชุด

ตัวอยางที่วางสบูสแตนเลสอยางดี

4.8 ผูรับจางตองเปลี่ยนประตูพรอมวงกบกําหนดประตู UPVC เคลือบสารนาโนปองกันเชื้อรา บริเวณหอง
อาบน้ํา ขนาด 0.80 x 2.00 ม. สีขาว จํานวน 1 ชุด กําหนดใหผูรับจางเสนอรูปแบบ
5.งานระบบบําบัดน้ํา
ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งระบบบําบัดสระวายน้ํา ดังนี้
5.1 ผูรับจางตองรื้อถอนระบบสระวายน้ําของเดิมออกทั้งหมด ทําความสะอาดหองเครื่องของเดิมใหสะอาดเพื่อ
ติดตั้งระบบใหม พรอมเปลี่ยนประตูทางเขาหองเครื่องใหมจํานวน 1 บาน
5.2 งานระบบบําบัดสระวายน้ํา
5.2.1 เครื่องกรองทราย Sand Filler Side mount size 36” จํานวน 3 ชุด
5.2.2 ปมสระวายน้ํา Self-Priming Pool Pump ขนาด 3 Hp 3 PH Flow Rate 29 ลบ. /ชม.
จํานวน 3 ชุด
5.2.3 ระบบทอ PVC ชั้นคุณภาพ 13.5 ภายในหองเครื่องตองเปนของใหมทั้งหมด จํานวน 1 งาน
5.2.3 งานติดตั้งระบบวาลวตางๆ ใหเหมาะสมและตามมาตราฐานงานชางที่ดี จํานวน 1 งาน
5.3 งานระบบอุปกรณฆาเชื้อสําหรับสระวายน้ํา Salt Chlorinator
5.3.1 ติดตั้งเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือบริสุทธิ์ Salt Chlorinator Output 40 g/Hr จํานวน 6 ชุด
5.3.2 ติดตั้งตูคอนโทรล จํานวน 6 ชุด
5.3.3 ติดตั้ง salt cell ระบบเกลือ จํานวน 6 ชุด
5.3.4 Flow Switch สวิทซควบคุมอัตราการไหลจํานวน 6 ชุด
5.3.5 เกลือบริสุทธิ์ สําหรับสระวายน้ําขนาด 25 กก. จํานวน 160 ถุง
5.3.6 กรดเกลือถังขนาด 20 กก. จํานวน 6 ถัง
5.4 งานระบบควบคุมไฟฟา
5.4.1 ตูคอนโทรลเหล็ก อยางดี แข็งแรง จํานวน 1 ชุด
5.4.2 นาฬิการตั้งเวลาสําหรับควบคุมเวลาทํางานของปมน้ํา ระบบกรอง จํานวน 1 ชุด
5.4.3 Over load Relay อุปกรณปองกันอุปกรณไฟฟา เกินกําลังหรือปองกันมอเตอร จํานวน 1 ชุด

เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1
แผนที่ 13 ของ 20 แผน

5.4.4 Magnetic switch อุปกรณสําหรับใชในการตัดตอวงจรไฟฟา จํานวน 1 ชุด
5.4.5 Circuit Breaker สวิตชไฟฟาอัตโนมัติเพื่อปองกันวงจรไฟฟาจากความเสียหายที่เกิดจาก
กระแสไฟฟาสวนเกิน จํานวน 1 ชุด
5.4.6 ผูรับจางตองติดตั้งระบบตัดน้ําใสสระอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด
6.งานระบบไฟฟา แสงสวาง
6.1 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งโคมไฟฝงพื้นสามารถปรับองศาได บริเวณตําแหนงที่กําหนดไวในแบบ จํานวน
20 ชุด บริเวณ ดาน A และ ดาน B บริเวณปฏิมากรรมหินทรายดานเกวียนประเภทใบกลวย กําหนดใหผูรับจาง
คํานวณคาแสงสวางและกําลังวัตตของระบบไฟฟาในโปรแกรมทั้งหมด เพื่ออนุมัติตอผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการ

ตัวอยางไฟฝงพื้นสองเขาผนัง

