
แผ่นที่ 1 ของ 5 แผ่น 
 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
โครงการปรับปรุงถนนทางเข้าที่ท าการ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัย  

ต าบลบ้านกล้วย อ าเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย จ านวน 1 งาน 
 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดท่ัวไป 
------------------------------ 

1. ความเป็นมา 
ตามที่ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  มสธ. สุโขทัย ได้เปิดท าการเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

เป็นต้นมานั้น บัดนี้ ถนนทางเข้าที่ท าการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์  มสธ. สุโขทัย  โดนน้ ากัดเซาะท า
ให้ช ารุดเกิดการทรุดตัวและเกิดรอยแตกแยกและจากการส ารวจพบว่าใต้ถนนทางเข้าเกิดเป็นโพรงตลอดตาม
ทางยาวของถนน ท่อลอดใต้ถนนเพ่ือให้น้ าไหลผ่านขาดใต้ถนนจึงจ าเป็นจะต้องปรับปรุง เพ่ือให้เกิดความ
ปลอดภัยต่อผู้ที่สัญจรเข้า–ออก เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายไปมากกว่านี้ และเพ่ือให้กลับมาใช้งานได้ดังเดิม 

 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือปรับปรุงถนนทางเข้าที่ท าการของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย ให้กลับมาใช้

งานได้ดังเดิม 
 

3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
 1.  มีความสามารถตามกฎหมาย 

 2.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
  3.  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

      4.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเ บียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 5.  ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6.  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 7.  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
   

   
 
 



 
แผ่นที่ 2 ของ 5 แผ่น 

 
       8. ไม่ เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอราคารายอ่ืนที่ เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  
 9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs (ถ้ามี) 
       12. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคลที่มีอาชีพรับจ้างก่อสร้าง หรืองานปรับปรุงอาคารในลักษณะ
เดียวกัน โดยมีผลงานในสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า 695,000 บาท และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ      
โดยต้องยื่นไปพร้อมกับการเสนอราคา  

 

4.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
ภายในปีงบประมาณ 2565 

 

5.  ระยะเวลาส่งมอบ 
ก าหนดส่งมอบภายใน  180  วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

6. วงเงินงบประมาณ  1,390,000  บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)  
 

7. การก าหนดสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
     ก าหนดค่า K = 0.40 + 0.20 It/Io + 0.20 Mt/Mo + 0.20 Ft/Fo  

ก าหนดค่า K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.35 Ct/Co + 0.10 Mt/Mo + 0.15 St/So 
ก าหนดค่า K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So 
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ส่วนที่ 2 ข้อก าหนดทางเทคนิค 

------------------------------- 
1. งานรื้อถอน 

1.1 งานรื้อชั้นพื้นทางเดิมพร้อมขนทิ้ง 38 ลบ.ม. 
1.2 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม 192 ตร.ม. 
1.3 งานดินขุด 250 ลบ.ม. 

 

2. งานปรับปรุงถนนทางเข้าที่ท าการ 
2.1 วางท่อระบายน้ า ตามแบบแปลนที่ก าหนด 
2.2 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และทางเท้าตามแบบแปลนที่ก าหนด 

 

3. ขอบเขตงาน 
3.1 วัสดุ – อุปกรณ์ท่ีใช้ติดตั้งจะต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรอง (มอก.) และต้องเป็นของใหม่

ที่ดีมีประสิทธิภาพคงทน ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บที่เหลือใช้งานมาจากที่อ่ืน หรือในโครงการอื่น 
หรือตกรุ่นไปแล้ว และต้องมีจ าหน่ายในท้องตลาด ณ ปัจจุบันและต้องมีสายการผลิตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะต้อง
น าเสนอเอกสารยืนยันเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน 

3.2  ผู้รับจ้างจะต้องเสนอขออนุมัติวัสดุที่ใช้ แคตตาล็อก และแบบขยายจริง (Shop Drawing)
แสดงรายละเอียดการติดตั้งส่วนต่างๆ จ านวน 4 ชุด ให้คณะกรรมการตรวจตรวจรับพัสดุตรวจสอบและ
พิจารณาอนุมัติก่อนที่จะด าเนินการ  

3.3 สิ่งใดที่ก าหนดไว้ในรายการนี้แล้วแต่ในทางปฏิบัติอาจระบุไว้ไม่ครบถ้วน ผู้ว่าจ้างจะชี้แจง
อธิบายรายละเอียดเพ่ิมเติม ในขณะพาดูสถานที่ หรือท าการติดตั้ง การชี้แจงรายละเอียดนี้ถือเป็นส่วนประกอบ
ของรายการติดตั้งในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้การชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวมิใช่การ เพ่ิม/ลด หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
อย่างใดทั้งสิ้น แต่เป็นการชี้แจงรายละเอียดให้สร้างความเข้าใจที่ชัดเจน เพ่ือก าหนดให้งานที่ท าถูกต้องสมบูรณ์
ทุกประการ 

3.4 เมื่อศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ
จ้าง ผู้รับจ้างจะต้องมีผู้ควบคุมงานที่มีวุฒิการศึกษาไม่น้อยกว่าระดับ ปวส. ทางด้านก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม 
หรือในสาขาที่เก่ียวข้องนี้โดยตรง เพ่ืออยู่ควบคุมการท างาน ณ สถานที่ ๆ ท าการปรับปรุง 

3.5 ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมส าเนาบัตรประชาชน เสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างน้อยภายใน 10 วันท าการโดยพนักงานผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เข้าพ้ืนที่
ก่อนได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

3.6 ก าหนดให้ผู้รับจ้างต้องด าเนินการจัดท าแผนการเข้าปฏิบัติงานในส่วนที่ 2 ข้อ1 ถึง ข้อ  6 
ให้กับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นการล่วงหน้าภายใน 10 วันท าการ ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 



 
แผ่นที่ 4 ของ 5 แผ่น 

 
3.7 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความช ารุดเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง รวมทั้งต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของผู้ว่าจ้างที่เกิดจากการ
กระท าของพนักงานผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างด้วย 

3.8 ความเสียหายหรือสูญหาย ที่ เกิดขึ้นกับชีวิตหรือทรัพย์สินของผู้รับจ้างหรือพนักง าน
ผู้ปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้น ๆ ตามมูลค่าที่เกิดขึ้น กรณีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่พนักงานของผู้
รับจ้างในขณะที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งสิ้น โดยไม่เรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้นจากศูนย์วิทยพัฒนา 
มสธ.สุโขทัย 

3.9 การปฏิบัติงานของพนักงานผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หากท าให้อาคารหรือทรัพย์สินข้างเคียง
ของศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัย หรือที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้างเกิดความเสียหาย
ผู้รับจ้างต้องจัดท าใหม่ให้เหมือนเดิม โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

3.10 ในการปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ของพนักงานผู้ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างนั้น ผู้รับจ้างต้องดูแล
รักษาท าความสะอาดบริเวณพ้ืนที่ที่เข้าปฏิบัติงานและบริเวณพ้ืนที่ใกล้เคียงให้สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลาที่เข้า
มาปฏิบัติงาน 
 

4. งวดงาน – งวดเงิน : จ่ายให้ผู้รับจ้างด าเนินการติดตั้งและปรับปรุงเป็นไปตามรายละเอียดของสัญญา
เรียบร้อยแล้ว (งวดเดียว) 
 

5. ระยะเวลาส่งมอบงาน 
5.1 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 180  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
5.2 ส่งมอบแบบติดตั้งงานจริง (Asbuilt Drawing) จ านวน 4 ชดุ 
5.3 ส่งมอบรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีท าการรื้อถอนโดยละเอียด 
5.4 ส่งมอบรายการวัสดุอุปกรณ์ท่ีท าการติดตั้งใหม่โดยละเอียด 

 

6. การรับประกัน 
6.1  ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพการใช้งาน และการช ารุดบกพร่องที่เกิดจากการใช้งาน

ตามปกติวิสัยเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานไว้เรียบร้อยแล้ว 
6.2  กรณีเพิกเฉย หรือไม่มาด าเนินการใดๆ ในการซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยน ให้สามารถใช้งานได้

หรืออ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องภายใน 3 วัน นับแต่ได้รับแจ้ง ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. สุโขทัยสงวนสิทธิ
ในการด าเนินการเอง หรือให้ผู้อ่ืนมาด าเนินการแทน โดยจะคิดค่าใช้จ่ายในการด าเนินการทั้งหมดจากผู้รับจ้าง
ต่อไป 
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6.3  ระยะเวลารับประกันนั้นผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมอะไหล่ วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้พร้อม

และเพียงพอส าหรับในการซ่อมแซม การเปลี่ยนให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 10 วันท าการหลังจาก
ได้รับแจ้งจาก ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.สุโขทัยแล้ว ทั้งนี้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอด
ระยะเวลารับประกัน 

 
   ......................................................... 
 
การติดต่อสอบถามรายละเอียด 
 หากต้องการข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ  กรุณาให้ความเห็นเป็นลาย
ลักษณ์อักษรมาที่ คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคา 

1. กรณีส่งเป็นหนังสือ  โปรดส่งตามท่ีอยู่  ดังนี้ 
กองพัสดุ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ 
ต าบลบางพูด  อ าเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุรี  11120 

2. กรณส่งเป็นโทรสาร  โปรดส่งที่กองพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  หรือ 0-2503-2598 
3. กรณีส่งเป็น E-mail โปรดส่งที่กองพัสดุ  ส านักงานอธิการบดี  E-mail Address : 

Pm.proffice@stou.ac.th 
 


















