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ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR)
งานซื้อน้้าพุสระน้้าพุ่มข้าวบินฑ์ พร้อมติดตั้ง จ้านวน 1 งาน
1. ความเป็นมา
เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ต่ างๆระบบน้ าพุ บ ริ เวณสระน้ า พุ่ ม ข้ า วบิ น ฑ์ มี อ ายุ ก ารใช้ งานมาเป็ น เวลานานและ
เสื่ อมสภาพการใช้ งาน ซึ่ งขณะนี ไม่ ส ามารถเปิ ด ใช้ งานได้ ดั งนั นงานอาคารสถานที่ จึ งมีค วามจ้ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ด้าเนินการจัดซือน้าพุบริเวณพุ่มข้าวบินฑ์ใหม่ เพื่อให้ระบบของน้าพุใช้งานได้ต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อสามารถเปิดใช้งานน้าพุบริเวณพุ่มข้าวบินฑ์เพื่อประดับความสวยงามในพิธีการต่างๆของมหาวิทยาลัยได้
และยังเป็นการเติมออกซิเจนในสระน้า เพื่อเป็นการป้องกันน้าเสีย
3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
3.6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างท้างานในลักษณะเดียวกับที่ได้ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครังนี
3.8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.5
3.9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา
ได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
3.10. ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก้าหนด
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3.11. ไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนใน
สาระส้าคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
3.12. ต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement: eGP) ของกรมบัญชีกลาง
3.13. ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การจ่ายเงินแต่
ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก้าหนด
3.14. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท้า
สัญญาตามที่ กวพ. ก้าหนด
3.15. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส้าคัญ
3.16. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐซึ่งได้ด้าเนินการจัดซือจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซือจัดจ้างภาครัฐ
3.17. คูส่ ัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
3.18. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลประกอบกิจการจ้าหน่าย ติดตัง เกี่ยวกับระบบน้าพุ โดยต้องมีผลงาน
มาแล้วไม่เกิน 5 ปีนับถึงวันเสนอราคา และมีผลงานโดยตรงกับส่วนงานราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยเรื่อง
ระเบียบบริหารราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ ประกวดราคาจัดจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวงเงินไม่น้อยกว่า 220,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นส้าเนาหนังสือ
รับรองผลงาน หรือ คู่สัญ ญา หรือหนังสือสั่งซื้อ/สั่งจ้างอย่างใดอย่างหนึ่ งไปพร้อมกับการยื่นเอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
3.19 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารข้อมูลด้านเทคนิค (Catalogue) ต่างๆ ประกอบด้วย ปั๊มน้้าพุ
หั ว น้้ า พุ และอุ ป กรณ์ อื่ น ๆในการติ ด ตั้ ง เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณาไปพร้ อ มกั บ การยื่ น เอกสารในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
4. ระยะเวลาในการจัดจ้าง
ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. หลักเกณฑ์พิจารณาการจัดซื้อ ใช้เกณฑ์ราคา
6. ก้าหนดระยะเวลารับประกันสัญญา
รับประกันความช้ารุดบกพร่องตามสัญญา (ทุกอุปกรณ์ ชินส่วนอะไหล่ที่ผู้ขายติดตัง) เป็นเวลา 1 ปี
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยตรวจรับมอบพัสดุ
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7. รายละเอียดทั่วไป
7.1 ส้ารวจพืนที่จริงก่อนการเสนอราคา
7.2 อุปกรณ์ที่จะน้ามาติดตังต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
7.3 ผู้ขายจะต้องจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่งและเครื่องมือที่จ้าเป็นเพื่อการติดตังระบบน้าพุ
7.4 ผู้ขายที่ได้รับการพิจารณาราคา ต้องเสนอ ชื่อ - สกุล หัวหน้าผู้ควบคุมงาน หัวหน้าช่างรายชื่อช่าง
คนงาน และส้ าเนาบั ต รประจ้ าตั ว ประชาชนแจ้ งให้ ม หาวิท ยาลั ย ฯทราบ รวมทั งแจ้ งรายชื่อ ผู้ ป ระสานงานการ
ปฏิบัติงานของผู้ขาย
7.5 การเข้ามาปฎิบัติงาน ให้ด้าเนินการในเวลาราชการ ตังแต่เวลา 8.30 – 16.30 น.
7.6 ก่อนเข้าด้าเนินการติดตังอุปกรณ์ ผู้ขายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ประสานงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
รับทราบทุกครัง และผู้ขายจะต้องจัดท้าแผนแสดงระยะเวลาการด้าเนินงาน
7.7 ระหว่างการปฏิบัติงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึนจากการกระท้าของฝ่ายผู้ขาย โดยปรากฏ
ความเสียหายทังต่อชีวิตและ/หรือทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผู้ขายจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบในทุกกรณีโดยไม่สามารถปฏิเสธได้
7.8 อุปกรณ์ของเดิมที่ท้าการรือถอน ให้ด้าเนินการส่งคืนทางมหาวิทยาลัยทุกชินส่วน และน้าไปเก็บไว้ในพืน
ทีมหาวิทยาลัยก้าหนด
7.9 อุปกรณ์ที่น้ามาติดตัง จะต้องเป็นไปตามสัญญา
ในกรณีที่อุปกรณ์เกิดการช้ารุดผู้ขายจะต้องเข้ามาด้าเนินการแก้ไขภายในระยะเวลา 3 วันนับจากวันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งจากทางมหาวิทยาลัย
7.11 เมื่อด้าเนินการแล้วเสร็จ ผู้ขายจะต้องด้าเนินการตรวจความเรียบร้อยของงานที่ติดตังทังหมด และ
เก็บความเรียบร้อยของงานก่อนการส่งมอบงาน
7.12 ก่อนการส่งมอบงาน ผู้ขายจะต้องท้าการทดสอบการใช้งานของพัสดุที่ติดตัง โดยมีตัวแทนของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ร่วมทดสอบด้วย
7.13 ในการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องจัดท้าแบบผังการติดตัง (ASBUILT DRAWING) ปัจจุบันในรูปแบบ
ของ CD โปรแกรม AUTO CAD หรืออื่นๆ รวมทังจัดส่งคู่มือการใช้งาน จ้านวน 2 ชุด รวมทังจัดอบรมเบืองต้นให้
เจ้าของงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
7.14 ในการติดตังระบบน้าพุ หากมีการเชื่อม การเจียร์ การตัด และการท้างานอื่นๆ ที่มีความเสี่ยง ผู้ขาย
จะต้องจัดเตรีย มอุป กรณ์ ป้ องกัน พืนที่การท้างานและอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PersonaI Protective
Equipment) ไว้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทังผู้ขาย และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
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8. รายละเอียดทางเทคนิค
8.1 ผู้ขายจะต้องท้าการรือถอนอุปกรณ์ระบบน้าพุของเดิมออกทังหมดจ้านวน 4 ชุด
8.2 ผู้ขายจะต้องติดตังปั๊มน้าพุ ชนิดที่ติดตังเหนือน้าภายในห้องปั๊มน้าพุเดิมที่อาคารพุ่มข้าวบิณฑ์ขนาด
ก้าลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 11 KW 380 โวลล์ ซีลของปั๊มจะต้องเป็น Mechanical seal หรือดีกว่า ปั๊มใช้ส้าหรับ
ควบคุมหัวน้าพุเป็นพุ่มแบบต้นสนจ้านวน 4 จุด ขนาดความสูงของน้าพุแต่ละจุดจะต้องมีระดับความสูงไม่น้อยกว่า 5
เมตร และมีวาล์วปรับระดับได้ มีแท่นปั๊มและแผ่นยางกันสะเทือน ผลิตภัณฑ์ปั้มน้าพุจะต้องได้รับรองจากมาตรฐาน
ยุโรป
8.3 ชุดท่อแยกจ่ายน้า
8.3.1 ชุดท่อแยกจ่ายน้าขนาดท่อ 4 นิว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.50 มม. เพื่อจ่ายน้าไปยังน้าพุ
จ้านวน 4 หัว โดยต่อจากตัวปั๊มน้าไปยังผนังภายนอกอาคารทัง 4 จุด และมีอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ วัสดุท้าจากสแตน
เลส
8.3.2 ชุดท่อ HDPE ขนาด 2 นิว ต่อจากชุดท่อแยกสแตนเลสภายนอกอาคารไปยังหัวน้าพุทัง 4 ชุด
8.4 หัวน้าพุแบบต้นสน (Cascade) ขนาด 2 นิว วัสดุท้าจากทองเหลือง และมีวาล์วส้าหรับปรับขนาด 2 นิว
และ 3 นิว วัสดุของวาล์วท้าจากทองเหลือง
8.5 ฟุตวาล์วส้าหรับท่อดูดน้าขนาด 4 นิวและท่อสแตนเลสขนาด 4 นิว ความหนาของท่อไม่น้อยกว่า 2.50
มม. ติดตังจากปั๊มไปยังหัวฟุตวาล์ว และมีชุดตะแกรงสแตนเลสป้องกันเศษขยะส้าหรับท่อดูดขนาด 50 x 50 cm.
พร้อมอุปกรณ์จับยึด
8.6 ทุ่นลอย จ้านวน 4 ชุด (1 ชุด มี 3 ทุ่น) และโครงสร้างของชุดทุ่นลอย จ้านวน 4 ชุด เพื่อประกอบเข้า
กับหัวน้าพุที่จะติดตังในสระน้า 4 จุด พร้อมวัสดุข้อต่อ วัสดุท้าจากสแตนเลส
8.7 ติดตังหลอดไฟใต้น้าแบบกันน้าที่ชุดหัวน้าพุ 4 ชุดๆละ 3 หลอด ขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ 220
โวลล์ สีวอร์มไวร์ พร้อมอุปกรณ์จับยึด
8.8 ติดตังตู้คอลโทรลระบบ Auto / Manual ใช้ควบคุมปั๊มและชุดหลอดไฟใต้น้า สามารถตังเวลาปิด-เปิด
ปั๊มและหลอดไฟใต้น้าแบบอัตโนมัติได้ โดยใช้ Timer แบบ electronic พร้อมอุปกรณ์ควบคุมไฟตก ไฟเกิน
8.9 การติดตังระบบไฟและงานเดินสายไฟ ตู้ควบคุมจะต้องต่อเข้ากับเมนไฟของอาคารพุ่มข้าวบินฑ์
สายไฟที่เดินจากปั๊มน้ามายังตู้คอลโทรลใช้สายไฟ THW เบอร์ 6 หรือคุณภาพดีกว่า ส่วนสายไฟส้าหรับต่อไฟใต้น้า
มายังตู้คอลโทรลใช้สาย VCT 3cx1.5 mm. หรือคุณภาพดีกว่า สายไฟที่ติดตังทุกต้าแหน่งจะต้องมีท่อร้อยสายไฟให้
เป็นไปตามมาตรฐานการติดตังระบบไฟฟ้า
8.10 การติดตังน้าพุพุ่มข้าวบินฑ์ ถ้ามีอุปกรณ์อื่นๆที่นอกเหนือจากที่ก้าหนดมาแล้วนัน ผู้ขายจะต้องจัดหา
มาติดตังเพิ่มเติมให้งานเสร็จสมบูรณ์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

