
เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1  

                     แผนที่ 1 ของ 20 แผน 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานปรับปรุงระบบบําบัดสระวายน้ําและปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบสระวายน้ํา สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 1 งาน 

1.ความเปนมา 

 เนื่องจากบริเวณสระวายน้ําอาคารสุโขสโมสร เปนพ้ืนท่ีสําหรับบุคคลากรสมาชิกภายในมหาวิทยาลัย และ 

บุคคลากรภายนอกท่ีใชงานมานาน จนมีสภาพท่ีทรุดโทรมและพ้ืนกระเบื้องบริเวณโดยรอบมีการแตกราวทําใหไมมี

ความปลอดภัยในบริเวณสระวายน้ํา  อีกท้ังระบบบําบัดน้ําของสระวายน้ําเปนระบบท่ีเกาทําใหน้ําในสระไมสะอาดไมถูก

สุขอนามัยกับผูท่ีมาใชบริการ 

2.วัตถุประสงคของโครงการ 

2.1 ปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระวายน้ําใหมีสภาพท่ีดี สวยงามและปลอดภัยสําหรับผูท่ีมาใชงาน  

2.2 ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําในสระวายน้ําใหสามารถใชงานไดดีมีประสิทธิภาพ 

3.คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย 

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราวตามท่ี

ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงานของรัฐ

ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมี

คําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
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3.10 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคาหรือหามทําสัญญา

ตามท่ี คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

ผูเสนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของกิจการรวมคา ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 

 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนามกิจการรวมคา สวนคุณสมบัติดานผลงาน

กอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวม

คาท่ีเขาประกวดราคาได 

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตอง

มีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลง

ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ

ราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสราง

ของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได 

ท้ังนี้ กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม หมายความวา กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอ

กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย (Electronic Government Procurement: 

e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส ของกรมบัญชีกลาง ท่ีเว็บไซตศูนย

ขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 

3.13  ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละ

ครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ไดตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

3.14 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน 

 30,000 (สามหม่ืนบาท)  คูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 

3.15 ผูเสนอราคาตองยื่นแสดงผลงานท่ีเปนผูรับจางทํางานในลักษณะเดียวกันกับงานท่ีตองการจัดจางในครั้งนี้ 

โดยเปนสําเนาหนังสือรับรองผลงาน และสําเนาคูสัญญาท่ีเปนคูสัญญาฉบับเดียวกัน ยอนหลังจากวันยื่นเสนอราคา 

วงเงิน 700,000 บาท (เจ็ดแสนบาทถวน) และเปนผลงานท่ีเปนคูสัญญาโดยตรงกับสวนราชการ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีมี

กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเชื่อถือได 
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4. เสนอราคาในรูปแบบของกิจการรวมคาตองมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีกิจการรวมคาไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม กิจการรวมคาจะตองมีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไข

ท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาใหเสนอราคาในนามกิจการรวมคาสวนคุณสมบัติดานผลงาน

กอสราง กิจการรวมคาดังกลาวสามารถนําผลงานกอสรางของผูเขารวมคามาใชแสดงเปนผลงานกอสรางของกิจการรวม

คาท่ีเขาประกวดราคาได  

(2) กรณีท่ีกิจการรวมคาไมไดจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหม นิติบุคคลแตละนิติบุคคลท่ีเขารวมคาทุกรายจะตอง

มีคุณสมบัติครบถวนตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา เวนแต ในกรณีท่ีกิจการรวมคาไดมีขอตกลง

ระหวางผูเขารวมคาเปนลายลักษณอักษรกําหนดใหผูเขารวมคารายใดรายหนึ่งเปนผูรับผิดชอบหลักในการเขาเสนอ

ราคากับหนวยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกลาวมาพรอมการยื่นขอเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซ้ือจัดจาง

ภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส กิจการรวมคานั้นสามารถใชผลงานกอสรางของผูเขารวมคาหลักรายเดียวเปนผลงานกอสราง

ของกิจการรวมคาท่ียื่นเสนอราคาได  ท้ังนี้ กิจการรวมคาท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลใหมหมายความวา กิจการรวมคาท่ี

จดทะเบียนเปนนิติบุคคลตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย 

5. ผูเสนอราคาตองมีพนักงานในสาขาวิชาไฟฟากําลัง  สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส หรือในสาขาชางท่ีมีคุณวุฒิ          

ไมต่ํากวาปวช. ท่ีมีฝมือ มีความรู ความชํานาญ ความสามารถ และมีประสบการณดานบํารุงรักษา ซอมแซม ติดตั้ง 

ปรับแตง มาแลวไมนอยกวา 3 ป (ไมนอยกวาสามป) ท้ังนี้ พนักงานในสาขาวิชาชางไฟฟาตองผานการรับรองมาตรฐาน

ฝมือแรงงานจากกรมพัฒนาฝมือแรงงานในสาขาวิชาชางไฟฟาภายในอาคารโดยตองยื่นไปพรอมกับการเสนอราคา 

 

6. รายละเอียดการจัดจาง : เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจัดจางงานปรับปรุงระบบบําบัดสระวายน้ําและ

ปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยรอบสระวายน้าํ สโมสรสโุขทัยธรรมาธิราช จํานวน 1 งาน ประกอบดวย 

 6.1 ขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR)  

 6.2 แบบงานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม 

6.3 รายการงวดงานและงวดเงิน 

 6.4 บัญชีแสดงปริมาณวัสดุ  ปริมาณแรงงาน และราคา 

7. สถานท่ีดําเนินการกอสราง 

บริเวณสระวายน้ํา สโมสรสโุขทัยธรรมาธริาช 9/9 หมู 9 ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ี
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8. ระยะเวลาดําเนินการ  

   ผูรับจางตองดําเนินงานท้ังหมดใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

9. วงเงินงบประมาณในการจัดจาง 

 1,750,000 บาท   (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

10. ราคากลางในการจัดจาง 

 1,750,000 บาท   (หนึ่งลานเจ็ดแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

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 

 การรับประกันความชํารุด บกพรอง 2 ป นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการ

ซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

หมายเหต ุ 

 ประชาชนผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ เก่ียวกับรางขอบเขตของงานนี้  

(Terms of Reference: TOR) เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไปท่ีกองพัสดุ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขท่ี 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  ท่ีอยู  หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pm.proffice@stou.ac.th%20%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD
http://www.stou.ac.th/
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รายการประกอบแบบ 

 

1. ขอกําหนดท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 

1.1 เม่ือมหาวิทยาลัยไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูรับจางงานปรับปรุงระบบบําบัดสระวายน้ําและปรับปรุง

พ้ืนท่ีโดยรอบสระวายน้ํา สโมสรสุโขทัยธรรมาธิราช จํานวน 1 งานนี้แลว ผูรับจางตองจัดใหมีบุคลากรประจําสําหรับปฏิบัติงาน

เปนผูควบคุมงาน วุฒิการศึกษาไมต่ํากวาวุฒิ ปวส.  เปน ชางเทคนิคสาขากอสราง หรือโยธา จํานวนไมนอยกวา 1 คน , 

เพ่ือปฏิบัติงานควบคุมงานปรับปรุงพ้ืนท่ีตามพ้ืนท่ีและระยะเวลาท่ีกําหนด โดยเสนอชื่อ-สกุลตอคณะกรรมการตรวจรับ

พัสดุ  พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

1.2 ผูรับจางจะตองแจงชื่อบุคลากรท่ีเขาปฏิบัติงานท้ังหมดในโครงการ   ท้ังนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อ

บุคลากรในการปฏิบัติงานจะตองแจงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ท้ังนี้ คุณวุฒิทางการศึกษาและประสบการณตอง

ไมต่ํากวาเดิม 

1.3 ผูรับจางจะตองสํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงกอนดําเนินการ เพ่ือใหรับทราบปญหาและขอจํากัดของสภาพ

พ้ืนท่ีจริง   เพ่ือประเมินปญหาและอุปสรรคในการทํางาน และเปนขอมูลสําหรับวางแผนปฏิบัติงาน โดยใหประสานงาน

กับผูควบคุมงานของฝายผูวาจาง   ผูรับจางจะตองเริ่มงานตามสัญญาภายใน 7 วันทําการนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

และหากผูรับจางไมเขาดําเนินการ  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการไมขยายระยะเวลาทํางานตามสัญญา   

1.4  ในกรณีท่ีผูรับจางไดรับอนุญาตเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ี  ผูรับจางจะตองตรวจสอบสิ่งปลูกสรางและ

สาธารณูปโภคเดิมภายในบริเวณหรือโดยรอบอาณาบริเวณสถานท่ีกอสรางพรอมจัดทํารายงานเสนอตอคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ  ท้ังนี้หากผูรับจางดําเนินการรื้อถอนและสรางความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางและสาธารณูปโภคเดิม  ให

ผูรับจางจะตองดําเนินการขออนุญาตกอนดําเนินการ และเม่ือเกิดความเสียหายใดๆใหซอมแซมใหสูสภาพเดิมโดยผู

รับจางรับผิดชอบคาเสียหายท้ังหมด 

1.5 ผูรับจางจะตองจัดทําแผนงานการดําเนินงานโครงการโดยละเอียด เพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินงาน   

1.6 ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณตางๆ การขนสง และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพดีในการ

ดําเนินการ  โดยตองแสดงรายชื่อผูปฏิบัติงาน  พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนใหทางมหาวิทยาลัยผาน

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.7 วัสดุอุปกรณท่ีนํามาประกอบติดตั้งท้ังหมด จะตองเปนของใหม ไมเคยผานการใชงานมากอน ท้ังนี้  วัสดุ

อุปกรณท่ีนํามาประกอบติดตั้งดังกลาวจะตองเปนไปตามสัญญา 
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1.8 ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆท่ีแสดงไวในแบบรูปรายการละเอียดเปนเพียง

สวนประกอบในเบื้องตนเทานั้น ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงหรือแกไขไดตามความเหมาะสม โดยไดรับความเห็นชอบจากผู

ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.9 กรณีแบบรูป รายการละเอียดท่ีปรากฎตาม TOR และราคาท่ีเสนอมีความขัดแยงกัน ผูรับจางตอง

รับผิดชอบท่ีจะตองดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญา ใหลําดับความสําคัญของเอกสารสัญญาดังนี้ 

1.9.1) สัญญาท่ีไดลงนามระหวางผูวาจางและผูรับจาง 

1.9.2) แบบรูป 

1.9.3) รายการละเอียด (รายการประกอบแบบกอสราง) 

1.9.4) รายละเอียดราคาคากอสรางท่ีผูวาจางและผูรับจางตกลงรวมกัน 

1.9.5) ขอตกลงระหวางผูวาจางและผูรับจางเพ่ิมเติมในภายหลัง (ถามี) 

1.10 หากระหวางดําเนินการผูรับจางจําเปนจะตองรื้อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่งของอาคาร 

ซ่ึงอาจจะเปนงานโครงสราง งานสถาปตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลังจากดําเนินการแลวเสร็จ  ใหผูรับจางดําเนินการ

เก็บงานในสวนดังกลาวใหมีสภาพดังเดิม โดยใหปรึกษาผูควบคุมงานฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอน

การดําเนินการ 

1.11 ผูรับจางมีหนาท่ีจะตองขนยายเศษวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีรื้อถอนจากการกอสรางท่ีใชการไมได โดยทําการขน

ยายออกนอกพ้ืนท่ีปรับปรุงดังกลาว สวนวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีใชงานไดใหนําไปจัดเก็บไว ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยฯกําหนด 

พรอมปรับสภาพพ้ืนท่ีใหเรียบรอย ท้ังนี้ในการพิจารณาวาวัสดุ ครุภัณฑ ใดใชงานไดหรือไม ตลอดจนการขนยายไปไวท่ี

ใด จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูควบคุมงานฝายผูวาจางทุกครั้ง 

1.12 ผูรับจางตองจัดทําบัญชีรายการจํานวนและประเภทของวัสดุ ครุภัณฑ ท่ีไดดําเนินการรื้อถอนรวมท้ังให

จัดสงบัญชีรายการดังกลาวใหมหาวิทยาลัยฯพิจารณากอนดําเนินการในข้ันตอไป 

1.13 ผูรับจางจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวังในเรื่องผลกระทบตอสภาพแวดลอมและชุมชนโดยรอบ 

โดยเฉพาะเรื่องเสียงและมลพิษจากการกอสราง และเนื่องจากเปนการกอสรางในบริเวณสถานศึกษาจึงหามสูบบุหรี่หรือ

เสพของมึนเมารวมยาเสพติดทุกประเภท  และหากจําเปนตองดําเนินการใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบและเปนการรบกวน

ตอผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยและผูอยูอาศัยโดยรอบบริเวณ ท้ังในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ จะตองขอ

อนุญาตการดําเนินการใดๆ ตอผูควบคุมงานของฝายผูวาจางกอนการดําเนินการ และมีหนาท่ีประสานกับบุคลากร

ประจําหนวยงานตางๆรวมถึงผูอยูอาศัยโดยรอบ เพ่ือแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น 

1.14 ผูรับจางตองรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากคาน้ําประปาและคากระแสไฟฟาจากการดําเนินงาน ท้ังนี้ผู

รับจางจะตองติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชน้ําประปาและปริมาณกระแสไฟฟา เพ่ือคํานวณหาคาไฟฟา  หรือพิจารณา

ราคาเหมาจาย แลวแตกรณี และใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.15 ผูรับจางตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ รายชื่อบุคลากรผูรับผิดชอบไวท่ีบริเวณ

สถานท่ีกอสรางเห็นไดชัดเจน อยางนอย 1 ปายตอ 1 บริเวณท่ีกอสราง  
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1.16 ผูรับจางตองติดต้ังปายและสัญญาณเตือนใหระมัดระวังเหตุอันตรายท่ีอาจเกิดข้ึนจากการดําเนินการ

กอสรางตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน    

1.17 กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.-16.30 น. ของวันจันทรถึงวันศุกร หากมีความจําเปนท่ี

จะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูรับจางจะตองทําหนังสือขออนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุผานผู

ควบคุมงานกอนเปนครั้งๆ ไป 

1.18 ผูรับจางจะตองรับผิดตอความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงานของผูรับจาง และ

จะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง  ความเสียหายใดๆ อันเกิดข้ึนแกงานท่ีผูรับจางได

ทําข้ึน แมจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผูรับจางจะตองรับผิดชอบโดยการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมหรือเปลี่ยนใหมทดแทน

โดยใหผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังหมด 

1.19 ผูรับจางจะตองจัดหาประเภทชางและแรงงานท่ีมีฝมือ ท่ีมีความสามารถและความชํานาญมาปฏิบัติงาน

นั้นๆโดยเฉพาะ และตองจัดหาใหมีปริมาณชางและแรงงานท่ีเพียงพอตอการปฏิบัติงานโครงการเพ่ือใหสามารถ

ดําเนินการไดทันตามกําหนด ระยะเวลา และคุณภาพงาน ถามหาวิทยาลัยฯหรือผูควบคุมงานเห็นวาชางและแรงงาน

สวนหนึ่งสวนใดของผูรับจางไมเขาใจถึงข้ันตอน วิธีการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไมเหมาะสม ขาดทักษะฝมือในการ

ปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงชางและแรงงานของผูรับจางได และผูรับจางจะตอง

ดําเนินการจัดหาชางและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว สวนการแกไขงานหรือระยะเวลาท่ีสูญเสียไปเพราะการนี้ ผูรับจาง

จะถือเปนขออางสําหรับเรียกรองคาเสียหายหรือขยายกําหนดเวลาทําการใหแลวเสร็จออกไปอีกไมได  ท้ังนี้ในสวนของ

บัญชีระบุรายชื่อของชางและแรงงานท่ีมีฝมือ หากมีการเปลี่ยนแปลงตองขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.20 ผูรับจางตองทําการทดสอบการใชงานวัสดุอุปกรณ และองคประกอบของระบบตางๆ ภายหลังจากการ

ประกอบติดต้ังแลวเสร็จ เพ่ือยืนยันวาสามารถใชงานไดจริงตามสัญญาโดยมีผูควบคุมงานของฝายผูวาจางหรือ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรวมดําเนินการทดสอบดังกลาว 

1.21 ระหวางชวงทํางานตามสัญญา  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุสามารถขอนัดประชุมรวมกันกับผูรับจางได

ตามความเหมาะสม  เพ่ือพิจารณารายละเอียดตางๆในการทํางาน  การติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงาน  และ

การประสานงานตางๆ เพ่ือใหสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยผูรับจางตองสงผูแทนผูรับผิดชอบท่ีมีอํานาจ

ตัดสินใจเขารวมประชุมหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียนเชิญใหรวมประชุม 
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1.22 การขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณตอการทํางานกอนการดําเนินงานตามท่ีกําหนดในแบบรูป รายการ

ละเอียด ผูรับจางตองนําเสนอรายการวัสดุอุปกรณ  ตัวอยางวัสดุอุปกรณ  ตลอดจนคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณตางๆใน

รายละเอียด  เพ่ือขออนุมัติในการติดตั้งใชงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการในทุกกรณี    ในกรณีท่ี

ตองสั่งวัสดุอุปกรณจากตางประเทศหรือตองสั่งซ้ือและ/หรือสั่งผลิตลวงหนา ผูรับจางจะตองตรวจสอบระยะเวลาในการ

ดําเนินการซ่ึงรวมถึงข้ันตอนการขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณตางๆภายในกําหนดเวลา  ผูรับจางจะตองรับผิดชอบตอ

ความเสียหายโดยเฉพาะเรื่องการขออนุมัติขยายระยะเวลาดําเนินการหากปรากฎความคลาดเคลื่อนจากการออกคํา

สั่งซ้ือและ/หรือคําสั่งผลิตท่ีลาชา    

1.23 กอนการดําเนินการใดๆในทุกสวนงาน ท้ังงานสถาปตยกรรมและงานวิศวกรรมทุกระบบ ผูรับจางจะตอง

จัดทําแบบรายละเอียด (Shop Drawing) เพ่ือขออนุมัติกอนดําเนินงาน  ในกรณีท่ีผูรับจางพบความขัดแยงในแบบรูป

และรายการละเอียดของงานสวนหนึ่งสวนใด  ใหแจงตอผูควบคุมงานผานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.24 ผูรับจางตองจัดทําแบบสรางจริง (AS BUILT DRAWING) แสดงงานสถาปตยกรรม  วิศวกรรมโครงสราง 

และงานวิศวกรรมระบบอาคารตางๆ ใหตรงกับรูปแบบของการดําเนินการประกอบติดตั้งจริง ท้ังนี้ เอกสารสรุปผลการ

พิจารณาเลือกใชวัสดุอุปกรณในสวนตางๆ  บัญชีรายการวัสดุอปกรณท่ีระบุรายชื่อผูจัดจําหนายพรอมหมายเลขติดตอ  

พรอมลิขสิทธิ์โปรแกรมตางๆ ท่ีถูกตองตามกฎหมาย  รวมท้ังคูมือการใชงานการดูแลรักษาอุปกรณและระบบตางๆ ท่ีใช

ในโครงการ รวมท้ังรายชื่อของผูจัดจําหนายวัสดุอุปกรณตางๆ และจะตองสอดคลองสัมพันธกันเปนไปตามแบบรูปและ

รายการละเอียดท่ีไดรับการอนุมัติตั้งแตตน  โดยเอกสารทุกรายการใหสงมอบเปนเอกสารพรอมแผนซีดีหรือดีวีดีท่ีบันทึก

ไฟลขอมูลดังกลาวอยางนอย 3 ชุด ใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชภายหลังจากดําเนินการปรับปรุงพ้ืนท่ีแลวเสร็จ  

และใหจัดอบรมความรูเก่ียวกับการใชงานและดูแลรักษาใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

1.25 ผูรับจางตองดําเนินการรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการบริหารโครงการ  ตัวอยางเชน  บันทึกชวยจํา  

เอกสารท่ีเก่ียวของกับการขออนุมัติวัสดุอุปกรณ  รายละเอียดวิธีดําเนินงาน  โดยใหจัดสงเอกสารเหลานี้ใหครบถวนผาน

ผูควบคุมงานและเสนอตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

1.26 ผูรับจางตองรายงานความกาวหนาของงานทุกสัปดาห  โดยจัดทําเปนเอกสารแจงตอผูควบคุมงานของ

ฝายผูวาจางและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
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ขอบเขตงาน  

1.หมวดงานรื้อถอน 

1.1 ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนกระเบื้องโดยรอบสระวายน้ําพ้ืนท่ีประมาณ 495.00 ตร.ม. 

1.2 ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนกระเบื้องหองเปลี่ยนเสื้อผา พ้ืนท่ีประมาณ 8.00 ตร.ม. 

1.3 ผูรับจางตองดําเนินการรื้อถอนราวเหล็กของเดิมออกท้ังหมด ยาวประมาณ 53 เมตร 

1.4 ผูรับจางตองรื้อถอนกระถางตนไมของเดิม คสล.จํานวน 2 จุด พ้ืนท่ีประมาณ 20 ตร.ม 

1.5 ผูรับจางตองรื้อผนังหองอาบน้ํา ,หองเปลี่ยนเสื้อผา พ้ืนท่ีประมาณ 50 ตร.ม 

2.หมวดงานพ้ืน 

 2.1  ผูรับจางตองดําเนินการปูพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโตผิวหนาหยาบชนิดไมลื่นสีโทนสีน้ําตาล ขนาด 0.30 x 

0.60 ม.บริเวณโดยรอบสระวายน้ําและหองเปลี่ยนเสื้อผา พรอมกระเบื้องตัดขอบสีน้ําตาลเขมบริเวณโดยรอบท้ังหมด

พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดประมาณ  495.00 ตร.ม  

 2.2 ผูรับจางตองดําเนินการทําทรายลางใหมบริเวณทางเขาและอางลางเทากําหนดโทนสีน้ําตาลแดง พ้ืนท่ี

ประมาณ 8.00 ตร.ม  

 2.3 ผูรับจางตองดําเนินการทํารองระบายน้ํากวางประมาณ 15 ซม. บริเวณโดยรอบดานขางผนัง A และ B 

และทําชองระบายน้ํา FD. สูรางระบายน้ํา พ้ืนท่ีประมาณ 10 ตร.ม 

3.งานผนัง  งานฝาเพดาน 

 3.1 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งผนังความสูงเทาผนังของเดิมโดยรอบภายในดวยหินทรายประดิษฐโทนสี

น้ําตาลตามแบบรูปดาน A รูปดาน B รูปดาน C และ ดาน D   (บริเวณดานหลังออฟฟต)  พ้ืนท่ีประมาณ 175 ตร.ม  

 3.2 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งปฏิมากรรมหินทรายดานเกวียน ประเภทใบกลวย ขนาด ประมาณ 0.40 ม. 

X 1.20 ม.ตามแนวเสาท่ีกําหนดไวในแบบรูป จํานวน 20 แผน ตามแบบรูปดาน A รูปดาน B รูปดาน C ท่ีระบุไวในแบบ 

 
รูปภาพแสดงตัวอยางปฏมิากรรมหินทรายดานเกวียน ประเภทใบกลวย 
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 3.3 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งปฏิมากรรมหินทรายดานเกวียนประเภทดอกลีลาวดี สีน้ําตาลหินทราย ตาม

แบบรูป ประมาณ 0.40 ม. X 0.60 ม.จํานวน 6 แผน บริเวณดาน D (บริเวณดานหลังออฟฟต)   

 
รูปภาพแสดงตัวอยางปฏมิากรรมหินทรายดานเกวียนประเภทดอกลีลาวดี สีนํ้าตาลหินทราย 

 

3.4 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งราวสแตนเลสขนาดเสนผาศูนยกลาง 3 นิ้วบริเวณรอบสระวายน้ําตามแบบรูป 

ความยาวประมาณ 56 เมตร พรอมราวสแตนเลสแนวตั้งความสูงประมาณ 15 ซม.ขนาดเสนผาศูนยกลาง 2 นิ้ว 

3.5 ผูรับจางตองติดตั้งราวสแตนเลสบริเวณท่ีลางเทา+กระถางตนไมเดิมตรงทางเขา เพ่ือก้ันสวนระหวางพ้ืนท่ี

รอกับพ้ืนท่ีสระวายน้ํา ขนาดความสูงประมาณ 1.20 ม. หรือเทากับราวสแตนเลสของเดิม ความยาวประมาณ 4.00 ม. 

3.6 ผูรับจางตองดําเนินการทาชแลคสีธรรมชาติบริเวณฝาเพดานไมระแนงดานหลังออฟฟต พ้ืนท่ี 50 ตร.ม  

3.7 ผูรับจางตองดําเนินการทาสีน้ํามันสีขาวบริเวณประตูบานมวนทางเขาโรงยิมและทางเขาสระวายน้ําเดิม

จํานวน 4 ชุด 

4.งานหองเปล่ียนเส้ือผา , หองอาบน้ํา พ้ืนท่ีประมาณ 20 ตร.ม (2 หอง) 

 4.1 ผูรับจางตองดําเนินการเปลี่ยนพ้ืนกระเบื้องแกรนิตโตผิวหนาหยาบชนิดไมลื่นสีโทนสีน้ําตาล ขนาด 0.30 x 

0.30 ม.พ้ืนท่ีประมาณ 15.00 ตร.ม (โทนสีระบุภายหลัง) พรอมปรับระดับใหเสมอและระบายน้ําพรอมรูระบายน้ํา (FD.) 

 4.2 ผูรับจางตองดําเนินการเปลี่ยนผนังหองเปลี่ยนเสื้อผา รื้อถอนกระเบื้องบริเวณภายในท้ังหมดเปลี่ยนเปนกรุ

กระเบื้องผนังเซรามิคสีขาวขนาด 0.30 x 0.30 ม. พ้ืนท่ีประมาณ 35 ตร.ม  
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4.3 งานผนังภายนอกกําหนดตั้งกระเบื้องผนังหินทรายประดิษฐ โทนสีน้ําตาล พ้ืนท่ีประมาณ 15.00 ตร.ม  

4.4 งานติดตั้งแผนกระเบื้องหินทรายตอแผน (จิ๊กซอร) ลายดอกลีลาวดีมีสี ขนาดประมาณ 1.00 x 1.50 ม. 

บริเวณผนังดานนอกหองเปลี่ยนเสื้อผาจํานวน 1 ชุด กําหนดใหผูรับจางเสนอรูปแบบ SHOP DRAWING  เสนอตอผู

ควบคุมงานหรือคณะกรรมตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการ  

 

  
ตัวอยางกระเบ้ืองหินทรายตอแผน (จิ๊กซอร) ลายดอกลีลาวดีมีส ี

 

4.5 ผูรับจางตองติดตั้งระบบฝกบัว RAIN SHOWER อาบน้ําอุปกรณสแตนเลสอยางดี กําหนดเลือกใช

ผลิตภัณฑของ American Standard / COTTO / Karat จํานวน 4 จุด และติตดั้งระบบทอน้ําซอนภายในผนัง พรอม

ทดสอบระบบน้ําใหสามารถใชงานไดดี  

 

                               ตัวอยางฝกบัว RAIN SHOWERสแตนเลสอยางด ี

 

4.6 ผูรับจางตองติดตั้งท่ีแขวนผาสแตนเลสอยางดี จํานวน 4 ชุด 

 

  ตัวอยางท่ีแขวนผาสแตนเลสอยางดี  

 



เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1  

                             แผนที่ 12 ของ 20 แผน 

 

 

4.7 ผูรับจางตองติดตั้งท่ีวางสบูสแตนเลส จํานวน 4 ชุด  

 

    ตัวอยางท่ีวางสบูสแตนเลสอยางด ี

 

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 ผูรับจางตองรื้อถอนระบบสระวายน้ําของเดิมออกท้ังหมด ทําความสะอาดหองเครื่องของเดิมใหสะอาดเพ่ือ

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 ภายในหองเครื่องตองเปนของใหมท้ังหมด จํานวน 1 งาน 

5.2.3 งานติดตั้งระบบวาลวตางๆ ใหเหมาะสมและตามมาตราฐานงานชางท่ีดี 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 
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 5.4.4 Magnetic switch อุปกรณสําหรับใชในการตัดตอวงจรไฟฟา จํานวน 1 ชุด 

5.4.5 Circuit Breaker  สวิตชไฟฟาอัตโนมัติเพ่ือปองกันวงจรไฟฟาจากความเสียหายท่ีเกิดจาก

กระแสไฟฟาสวนเกิน จํานวน 1 ชุด 

5.4.6 ผูรับจางตองติดตั้งระบบตัดน้ําใสสระอัตโนมัติ จํานวน 1 ชุด  

 

6.งานระบบไฟฟา แสงสวาง 

 6.1 ผูรับจางตองดําเนินการติดตั้งโคมไฟฝงพ้ืนสามารถปรับองศาได บริเวณตําแหนงท่ีกําหนดไวในแบบ จํานวน 

20 ชุด บริเวณ ดาน A และ ดาน B  บริเวณปฏิมากรรมหินทรายดานเกวียนประเภทใบกลวย  กําหนดใหผูรับจาง

คํานวณคาแสงสวางและกําลังวัตตของระบบไฟฟาในโปรแกรมท้ังหมด เพ่ืออนุมัติตอผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุกอนการดําเนินการ     

  

 
 

 
 

ตัวอยางไฟฝงพ้ืนสองเขาผนัง 

 

   

 

 

 

 

 
















