ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
ประกวดราคาจ้างดูแลบ้ารุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
(ระหว่างวันที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เดือนกันยายน 2562)
1. ความเป็นมา

ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายลดอั ต ราก าลั ง ของบุ ค ลากรภายในหน่ ว ยงานภาครั ฐ โดยเฉพาะต า แหน่ ง
ลูกจ้ างประจ าส่ วนราชการ ซึ่งมหาวิท ยาลั ย สุโขทัยธรรมาธิราชก็ได้ปฏิ บัติตามนโยบายดังกล่ าว ประกอบกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมีอัตรากาลังที่รับผิดชอบงานดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสียไม่เพียงพอ ทาให้
ไม่สามารถจัดการดูแลบารุงรักษาเครื่องจักร มอเตอร์ปั๊มสูบนาต่าง และความสะอาดในคูคลองรอบมหาวิทยาลัย
ได้ทั่วถึงจึงมีความจาเป็นต้องจัดจ้างบริษัทเอกชนเข้ามาดาเนินการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสียแบบเหมา
รวม
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดจ้างดูแลบารุงรักษาระบบบาบั ดนาเสียแบบเหมารวม ประจาปี 2562 รวมระยะเวลา 12 เดือน
เพื่อให้การดูแลบารุงรักษาระบบต่าง และเครื่องจักร รวมถึงการวิเคราะห์คุณภาพนาให้เกิดความต่อเนื่อง
3. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิงงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านัน
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้น
แต่การจ่ายเงินแต่ละครังซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
3.14 ต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา
3.15 ต้องมีผลงานดาเนินการด้านการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสียแบบ
แอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) หรือ ดูแลซ่อมแซมบารุงรักษาระบบมอเตอร์ปั๊มนา ระบบไฟฟ้า ประกอบ
กิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา โดยมีผลงานด้านการดูแลบารุงรักษาระบบ
บาบัดนาเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) หรือ ผลงานด้านการซ่อมแซมดูแลบารุงรักษาระบบ
มอเตอร์ ในวงเงินสัญญาเดียวกันไม่น้อยกว่า 568,000 บาท/ปี และต้องเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็นส่วนราชการท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ โดยต้องยื่นเอกสารไป
พร้อมการเสนอราคาในระบบ
3.16 ต้องเสนอชื่อ-สกุล ผู้ควบคุมงานดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสียของมหาวิทยาลัยที่มี
ความรู้ ค วามสามารถด้ านวิศ วกรรมเครื่ อ งกล หรือ วิศ วกรรมไฟฟ้ า หรือ วิ ศ วกรรมสิ่ งแวดล้ อ ม หรือ สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม พร้อมแนบสาเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม ระดับ ภาคี วิศวกร หรือ
ระดับสามัญวิศวกร ในสาขาดังกล่าว ซึ่งรายชื่อที่ผู้เสนอราคาได้แจ้งชื่อไว้นันจะต้องเป็นผู้ควบคุมงาน และรับรอง
ผลการปฏิบัติงานการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสียตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยต้องยื่นเอกสาร
ไปพร้อมการเสนอราคาในระบบ
6. ระยะเวลาจ้าง
จัดจ้างรวม 12 เดือน ตังแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562
7. วงเงินในการจัดจ้าง
จานวนเงิน 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
8. การเบิกจ่ายเงิน
กาหนดจ่ายเป็นงวด งวดละ 1 เดือน รวม 12 งวด ( 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)
9. ก้าหนดราคาขายเอกสาร
ราคา ชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รายละเอียดทั่วไป
ราคาที่เสนอในการจัดจ้างครังนีได้รวมค่าใช้จ่ายดังนีไว้ด้วยแล้ว
1.1 ค่ าบริ ก ารบ ารุ ง รั ก ษาและค่ า ซ่ อ มแซมแบบเหมารวม เปลี่ ย นอะไหล่ ที่ ช ารุ ด ท าความสะอาด
เครื่องจักรอุปกรณ์รวมถึงค่าวัสดุอื่น ที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดนาเสียที่ต้องใช้ในการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัด
นาเสียของมหาวิทยาลัย รวมถึงค่าจัดทารายงานประจาเดือน
1.2 ค่าวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี นากลั่น กระดาษกรอง สาหรับใช้วิเคราะห์หาค่า DO, BOD, COD,
SS MLSS, MLVSS, TKN, PO4 , NO3 Residual Chlorine และค่าน ายามาตรฐานส าหรับ วิเคราะห์ แ ค
ดเมี่ยม(Cd) และตะกั่ว (Pb) สาหรับเครื่อง Photo flex หรือวัสดุอุปกรณ์ สารเคมีอื่น ที่เกี่ยวข้องในการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพนา
1.3 ค่ าจ้างเจ้ าหน้ าที่ที่มาปฏิบั ติงานประจาเพื่ อดูแลบ ารุงรักษาระบบบาบั ดนาเสี ย ค่าแรงในการ
ตรวจสอบซ่อมแซมกรณีระบบเกิดความชารุดเสียหาย ค่าพาหนะและค่าภาษี
1.4 ค่ าใช้ จ่ ายการท าปุ๋ ย หมั ก ชี ว ภาพโดยการเก็ บ รัก ษาจุ ลิ น ทรีย์ (EM: Effective Microorganisms)
เพื่อบาบัดนาเสียในคูคลองเดือนละไม่น้อยกว่า 200 ลิตร รวมถึงจัดหาอุปกรณ์ถังหมักสาหรับทาปุ๋ยหมักชีวภาพ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค
1. การดูแลบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ส้าหรับระบบบ้าบัดน้าเสีย และการให้บริการประจ้าวัน
1.1 ช่างประจ้าระบบ มีหน้าที่
- ตรวจสอบการทางานของระบบบาบัดนาเสียโดยการทดสอบ และจดบันทึกอัตราการ ไหล ของนาเสีย
เข้าและออกจากระบบบาบัด การทดสอบการตกตะกอน ปริมาณเชือจุลชีพ (SV30) การวัดค่าความเป็นกรดด่าง อุณหภูมิ ออกซิเจนสะสมในบ่อเติมอากาศและสภาพการทางานของระบบโดยรวม
- ตรวจสอบสถานีสูบนาเสียให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ปกติและบันทึกชั่วโมงการทางานของเครื่องสูบนาเสีย
- เปิด-ปิด เครื่องเติมอากาศ นาพุ ฝายนาล้น โรงสูบนา ระบบนาหมุนวน ตามแผนงานการเปิด - ปิด
เครื่อง หรือตามที่กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานของมหาวิทยาลัยแจ้ง
- ดูแลทาความสะอาดพืนที่สถานีบาบัดนาเสียทังหมด ห้องควบคุม ห้องวิเคราะห์คุณภาพนา ห้องเครื่อง
เติมอากาศ ห้องเก็บของ และคูคลองโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยกาจัดเก็บสัตว์นาที่ตาย ขยะหน้าฝายนาล้น ขยะใน
นาคูคลอง รวมทังการตรวจสอบการ ทางานของระบบนาหมุนวน ฝายนาล้น โรงสูบนา ระบบนาพุเครื่องเติม
อากาศให้ใช้งานได้ปกติ
- หากมอเตอร์ปั๊มนา หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสียที่เกิดการชารุด
เสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรีบดาเนินการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนทดแทนโดยเร็ว ภายในระยะเวลา 10 วันนับ
จากวันที่ได้รับแจ้งจากทางมหาวิทยาลัย หากเกินจากวันที่กาหนไววจจะทาการรรัววันละ 00 วาท (หจารจอยวาท
ถจวน)
- ตรวจสอบดูแลรักษาบารุงรักษาระบบมอเตอร์ปั๊มนาหมุนวน ระบบมอเตอร์ฝายนาล้น ระบบมอเตอร์โรง
สูบนา ระบบบาบัดนาเสียอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ระบบนาพุ เครื่องเติมอากาศแบบกังหันตีนา เครื่องเติม
อากาศแบบอื่น รวมทังระบบมอเตอร์ปั๊มนา PS-01, PS-02 , PS-03, PS-04 ทุกวัน พร้อมทังจัดทาแบบฟอร์ม
บันทึกการตรวจสอบ
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1.2 นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่
- เก็บตัวอย่างนาก่อนเข้าสถานีบาบัดและเก็บตัวอย่างนาออกหลังจากผ่านการบาบัดแล้ว เก็บนาจาก
Aerator Tank เก็บตัวอย่างนาจากคูคลองรอบ มหาวิทยาลัย รวมทังเก็บตัวอย่างนาจากระบบบาบัดนาเสียโรง
พิมพ์ เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาตามพารามิเตอร์ต่าง และตรวจหาค่าโลหะหนักในนา ซึ่งอาจมีการตรวจ
วิเคราะห์นาเพิ่มเติมในกรณีพิเศษเมื่อพบว่านามีปัญหาการปนเปื้อน หรือเมื่อผลการตรวจวิเคราะห์นาไม่ผ่านค่า
มาตรฐานจึงต้องทาการตรวจวิเคราะห์ซา โดยทาการวิเคราะห์ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด (ตามข้อ 5.5) หาก
พวว่า วม่มีผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างนาพารามิเตอร์ใไพารามิเตอร์หนึ่ง ผูจรัวจจางจะถูกรรัวเร็นเงิน 00 วาท
(หจารจอยวาทถจวน) ต่อ 1 พารามิเตอร์ ต่อวัน
- เก็บตัวอย่างนาจากส่วนต่าง ของระบบบาบัดนาเสียเพื่อตรวจสอบการทางานของระบบว่าทางานได้
ถูกต้องสมบูรณ์หรือไม่ ถ้าไม่สมบูรณ์ต้องรีบดาเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วน
- ดูแลบารุงรักษาทาความสะอาดล้างเครื่องจักร เครื่องมือวัด เครื่องชั่งตวงวัด เครื่องแก้ว รวมถึงอุปกรณ์
ต่าง ที่เกี่ยวข้องในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพนา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
2. การดูแลบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ส้าหรับระบบบ้าบัดน้าเสีย และการให้บริการประจ้าเดือน
2.1. ช่างประจ้าระบบ มีหน้าที่
- ตรวจสอบดูแลบารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับการทางานของระบบบาบัดนาเสีย
ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์สายสัญญาณควบคุมระบบ (PLC) และระบบควบคุมการทางานของระบบ
บาบัดนาเสีย จัดทาบันทึกเป็นประวัติการดูแลบารุงรักษาการซ่อมแซมของอุปกรณ์แต่ละเครื่อง พร้อมให้จัดเก็บ
ข้อมูลประวัติที่สามารถเรียกดูข้อมูลได้ทันทีเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างต้องการเป็นลักษณะของฐานข้อมูล
- ทาความสะอาดพืนที่ เครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ของระบบบาบัดนาเสีย เช่น บ่อเติมอากาศ บ่อ
ตกตะกอน มอเตอร์ปั้มนา โซ่ยึดปั๊มนา ตะแกรงดักขยะ (มอเตอร์ปั้มนา โซ่ยึดปั๊มนา ตะแกรงดักขยะ นอกจาก
ทาความสะอาดทุกเดือนแล้ว ต้องยกขึนมาล้างทาความสะอาด 6 เดือนต่อ 1 ครัง) บ่อสูบ ฝาบ่อต่าง และ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบาบัดตามที่ผู้ออกแบบหรือตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกาหนด และจัดทารายงานบันทึก
ผลการปฏิบัติงาน ควบคุมการทางานของระบบบาบัดนาเสียทุกวันโดยจัดส่งรายงานให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างระบบบาบัดนาเสีย เดือนละ 1 ครัง ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมฐานข้อมูลประวัติเครื่องจักรที่สามารถเรียกหรือ
แสดงผลของข้อมูลสาคัญได้อย่างทันที และต้องแจ้งให้งานอาคารสถานที่หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษรทันทีในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบรวบรวมนาเสียใหญ่และ
ภายในระบบบาบัดนาเสีย รวมถึงการเปลี่ยนถ่ายนามันหล่อลื่น อัดจารบี
- ตรวจปริมาณตะกอน และอัดตะกอนส่วนเกิน ออกสารวจความเรียบร้อยโดยรอบมหาวิทยาลัย และนา
คูคลองเป็นประจาเพื่อดูแลความสะอาดและสังเกตความผิดปกติที่อาจเกิดขึนในส่วนที่ดูแลรับผิดชอบ หากพบ
ปัญหาหรือความผิดปกติใดจะได้ทาการแก้ไขและแจ้งทราบต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยผ่านผู้ควบคุมงาน
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ ที่สามารถว่ายนาได้เพื่อลงนาปฏิบัติงานในคูคลองของมหาวิทยาลัย
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2.2. นักวิทยาศาสตร์ มีหน้าที่
- ดูแลบารุงรักษา ตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องมือ ตรวจสอบความพร้อมในการทางานของเครื่องมือ
รวมทังอุปกรณ์วิทยาศาสตร์โดยต้องทาความสะอาดตามที่ผู้ผลิตกาหนดและจัดทาบันทึกเป็นฐานข้อมูลประวัติ
ความชารุดเสียหายและซ่อมแซมในกรณีที่มีอุปกรณ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เกิดความชารุด โดยกาหนดให้มี
การจัดเก็บในลักษณะของฐานข้อมูลประวัติที่สามารถเรียกขอข้อมูลได้ทันทีเมื่อคณะกรรมการต้องการ
- ตรวจสอบปริมาณสารเคมีที่จะต้องใช้งาน หากพบว่าสารเคมีชนิดใดมีปริมาณน้อยคาดว่าจะไม่เพียงพอ
ในการใช้ตรวจวิเคราะห์นาหรือพบสารเคมีเสื่อมสภาพให้รีบจัดซือโดยทันทีเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่างนาในแต่ละวัน
- ในการปฏิบัติงานจะต้องออกสารวจนาคูคลองรอบมหาลัยเป็นประจาเพื่อดูแลความสะอาดและดูแล
เรื่องคุณภาพนาหากจุดไหนหรือบริเวณใดมีปัญหาให้รีบปรึกษาหาทางแก้ไขร่วมกับผู้จัดการโครงการพร้อมทัง
รายงานให้เจ้าหน้าที่ของมหาลัยฯที่เกี่ยวข้องหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ
- เก็บตัวอย่างนาคูคลองของมหาวิทยาลัยเพื่อวิเคราะห์คุณภาพนาและตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อนของ
โลหะหนัก (ตามจุดที่มหาวิทยาลัยกาหนด รวมถึงบ่อดักหมึกพิมพ์)
3. การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง
3.1. ต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ ด้านดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสียมา
ปฏิบัติงานประจา ณ ที่ทาการของมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 1 คน วุฒิการศึกษาขันต่าระดับ ปวช. ทางด้านช่าง
ไฟฟ้า ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือทางด้านสิ่งแวดล้อมมีประสบการณ์ด้านการดูแลบารุงรักษา
ระบบบาบัดนาเสียแบบแอกทิเวเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge) ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยปฏิบัติงานประจาทุกวัน
ตังแต่เวลา 08.00–17.00 น.ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากวม่มารฏิวัติงานตามช่วงเวลาที่กาหนไทางผูจรัวจจาง
จะถือว่าขาไงานและจะถูกรรัววันละ 500 วาท (หจารจอยวาทถจวน)
3.2 ต้องจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้และประสบการณ์โดยเฉพาะด้านดูแลบารุงรักษาระบบบาบัดนาเสีย
โดยมีความสามารถปฏิบัติงานวิเคราะห์นาเสียในห้องปฏิบัติการ สามารถใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์เพื่อตรวจ
วิเคราะห์นาเสียสามารถเตรียมสารเคมีใช้ในการวิเคราะห์นาเสีย เพื่อมาปฏิบัติงานเป็นนักวิทยาศาสตร์ประจา
ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) อย่างน้อย 1 คน โดยมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต ด้าน
วิทยาศาสตร์เคมี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือวิทยาศาสตร์จุลชีววิทยาหรือเทียบเท่า มาปฏิบัติงานประจาที่
มหาวิทยาลัยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน ตังแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากวม่มา
รฏิวัติงานตามช่วงเวลาที่กาหนไทางผูจรัวจจางจะถือว่าขาไงานและจะถูกรรัววันละ 500 วาท (หจารจอยวาทถจวน)
หากต้องการเข้าปฏิบัติงานเพิ่มเติมในวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ให้ขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่
ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาเป็นครัง ไป
3.3 เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายเรียบร้อย ซึ่งแสดงให้เห็นหรือบ่งบอกถึงลักษณะงาน
ของผู้รับจ้างที่ผู้อื่นสามารถทราบการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างได้ ติดรูปถ่ายแสดงชื่อบริษัทให้เห็นอย่างชัดเจนโดย
ต้องติดตัวตลอดเวลาในการเข้าปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และต้องลงชื่อแสดงการมาปฏิบัติงานประจาวัน
ตามที่งานอาคารสถานที่จัดเตรียมไว้ให้
3.4 ต้องส่งรายชื่อช่างและนักวิทยาศาสตร์ ที่เข้ามาปฏิบัติงานประจาที่สถานีบาบัดนาเสียพร้อมแนบ
สาเนาบัตรประชาชนให้แก่คณะกรรมการตรวจการจ้าง เพื่อส่งรายชื่อขอเบิกกุญแจ เข้า – ออก ในสถานีบาบัด
นาเสีย ทังนีให้ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะจัดเจ้าหน้าที่สารองในการมาปฏิบัติงาน ให้ผู้รับจ้างส่งเอกสารสาเนาใบ
ประจาตัวประชาชนพร้อมวุฒิการศึกษา (คุณสมบัติต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับผู้ที่ปฏิบัติงานหลัก)
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ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบ หากไม่มีเอกสารถือว่าบุคคลนันไม่สามารถเบิกกุญแจสถานีบาบัดนาเสียและ
ปฏิบัติงานแทนได้ ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบโดยชดใช้ต่อความเสียหายที่เป็นอุบัติเหตุหรือความเสียหายอื่นใดที่เกิด
จากการกระทาหรือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องจัดทาแผนการปฏิบัติงานเสนอต่อ
คณะกรรมการให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติงานตามระยะเวลาตามสัญญาจ้าง ทังนีผู้รับจ้างต้องมีแผนการในการ
ปฏิบัติงานฉุกเฉินเพื่อใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
3.5 ต้องดูแลรักษาความสะอาดทังภายในและภายนอกตัวอาคารรวมทังบริเวณโดยรอบสถานีบาบัดนา
เสียให้อยู่ในสภาพที่สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ โดยเฉพาะในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และห้องควบคุมระบบ
4. ขอบเขตของงานจ้าง
4.1 ตรวจสอบบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบบาบัดนาเสียตังแต่ส่วนของท่อนาเสียที่ออกจากตัวอาคาร
แต่ละอาคาร (ท่อที่มาจากห้องนา) ดูแลตรวจสอบบารุงรักษาและซ่อมแซมระบบบาบัดนาเสียอาคารอเนกนิทัศน์
ระบบบาบัดนาเสียอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รวมถึงระบบต่าง ที่เกี่ยวข้อง เช่น ตัวถังบาบัดนาเสีย
(Septic tank) เครื่องเติมอากาศของถังบาบัดนาเสีย และบ่อดักไขมัน โดยบ่อดักไขมันให้ทาการสูบไขมันทุก
เดือน และทาการแก้ไขทันทีที่มีไขมันล้นออกมาจากบ่อ บ่อดักหมึกพิมพ์หากพบว่ามีปริมาณที่มากเกินไปหรือมี
สภาพใกล้จะเต็มบ่อให้รีบทาการสูบออกทันทีและต้องทาการสูบอย่างน้อยปีละ 1 ครัง
4.2 ตรวจสอบบารุงรักษาและทาความสะอาด ระบบฝายนาล้น ระบบนาหมุนเวียน ระบบโรงสูบนา และ
นาพุ ภายในมหาวิทยาลัย ทุกจุด
4.3 ผู้รับจ้างต้องลงนาทาความสะอาดเครื่องเติมอากาศและนาพุทุก 1 เดือน พร้อมจัดหาอุปกรณ์
4.4 ตรวจสอบบารุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องแก้วทุกชนิด และหากมี
อุปกรณ์เครื่องมือชินไหนเกิดแตกหักชารุดเสียหายที่เกิดจากเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างเอง ผู้รับจ้างต้องดาเนินการ
จัดซือใหม่ทดแทนโดยที่ประสิทธิภาพและคุณภาพของเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเครื่องแก้วที่นามา
ทดแทนต่าง นันจะต้องมีคุณภาพไม่ด้อยกว่าของเดิมหรือให้เทียบเท่าของเดิมโดยเร่งด่วนภายในระยะเวลา
15 วัน
4.5 ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพโดยรวมของคุณภาพนาเข้า-ออก ตลอดจนนาในคูคลองรอบ
มหาวิทยาลัยให้นามีคุณภาพดี สะอาด ไม่เน่าเสีย จัดเก็บขยะหน้าระบบนาหมุนวนและฝายนาล้นให้คาปรึกษา
หรือเสนอข้อแนะนาต่าง ในกรณีพบปัญหาหรือเสนอความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย รวมทังการ
ออกสารวจเก็บตัวอย่างนาเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาตามค่าพารามิเตอร์ต่าง ดังนี
4.5.1 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาเข้า-นาออกภายในระบบบาบัดทุกวัน ดังนี
(1) ค่าBOD
(2) ค่าCOD
(3) ค่าSS
(4) ค่าMLSS
(5) ค่าMLVSS
(6) ค่าResidual chlorine

-6-

4.5.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาเข้า-นาออกภายในระบบสัปดาห์ละ 1 ครัง ดังนี
(1) ค่าTKN
(2) ค่าPO4
(3) ค่าNO3
4.5.3 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนาคูคลอง จานวน 7 จุดเดือนละ 1 ครัง ดังนี
(1) ค่า pH
(2) ค่า DO
(3) ค่า BOD
(4) ค่า COD
(5) ค่า SS
(6) ค่าTS
(7) ค่าTKN
(8) ค่าPO4
(9) ค่าNO3
4.5.4 ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักนาคูคลองรอบ มหาลัย 3 เดือน/ครัง
(1) สารแคดเมียม (Cd)
(2) สารตะกั่ว (Pb)
4.5.5 ตรวจวิเคราะห์นาจากระบบบาบัดนาเสียของโรงพิมพ์ 3 เดือน/ครัง
(1) ค่า BOD
(2) ค่า COD
(3) ค่า DO
(4) ค่า pH
(5) สารแคดเมียม (Cd)
(6) สารตะกั่ว (Pb)

-7-
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วัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบบาบัดน้ าเสี ย
ลำดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รำยกำร
เครื่ องดักขยะอัตโนมัติ (Screen Press)
เครื่ องเป่ าอากาศ (Air Blower)
เครื่ องเติมอากาศแบบจุ่ม (Submersible Ejector)
เครื่ องกวาดตะกอน (Scraper)
เครื่ องอัดตะกอนพร้อมเครื่ องสู บตะกอน
ชุดเตรี ยมและสู บจ่ายสารละลายโพลิเมอร์
เครื่ องสู บน้ าในบ่อ Influent Sump (IFP 01-02)
เครื่ องสู บน้ าในบ่อ Equalizing (EQP 01-02)
เครื่ องสู บตะกอน (SLP 01 - SLP 02)
เครื่ องสู บน้ า (EFP 01- 02)
เครื่ องสู บน้ า SWP 01 (PS 01)
เครื่ องสู บน้ า SWP 02 (PS 01)
เครื่ องสู บน้ า SWP 03 (PS 02)
เครื่ องสู บน้ า SWP 04 (PS 02)
เครื่ องสู บน้ า SWP 05 (PS 03)
เครื่ องสู บน้ า SWP 06 (PS 03)
เครื่ องสู บน้ า SWP 07 (PS 04)

จำนวน
1 เครื่ อง
3 เครื่ อง
3 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

รหัสครุภัณฑ์
มสธ. 4630-006-0007/47-0001
มสธ. 4630-006-0010/47-0001 ถึง 47/0003
มสธ. 07-017-016/55-0001 ถึง 0003
มสธ. 4630-006-0011/47-0001 ถึง 47/0002
มสธ. 4630-006-0008/47-0001
มสธ. 4630-006-0009/47-0001
มสธ. 07-017-016/55-0004 ถึง 0005
มสธ. 07-017-016/55-0006 ถึง 0007
มสธ. 4630-006-0004/47-0005 ถึง 47/0006
มสธ. 07-017-016/55-0008 ถึง 0009
มสธ. 07-017-016/55-0010
มสธ. 07-017-016/55-0011 ถึง 0011
มสธ. 07-017-016/55-0012
มสธ. 07-017-016/55-0013
มสธ. 07-017-016/55-0014
มสธ. 07-017-016/55-0015
มสธ. 07-017-016/55-0016
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สถำนที่
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
หลังอาคารสัมมนา 1
หลังอาคารสัมมนา 1
อาคารวิทยทัศน์
อาคารวิทยทัศน์
ข้างอาคารบริ ภณั ฑ์
ข้างอาคารบริ ภณั ฑ์
อาคารตรี ศร

หมำยเหตุ
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ลำดับที่
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

รำยกำร
เครื่ องสู บน้ า SWP 08 (PS 04)
เครื่ องเติมคลอรี น พร้อมถังเก็บสาระละลายคลอรี น
Moter Control Center ตู ้ PS 01
Moter Control Center ตู ้ PS 02
Moter Control Center ตู ้ PS 03
Moter Control Center ตู ้ PS 04
Moter Control Center ตู ้ MCC 01
Moter Control Center ตู ้ MCC 02
สายสัญญาณ PS 01 ถึง สถานี บาบัดน้ าเสี ย
สายสัญญาณ PS 02 ถึง สถานี บาบัดน้ าเสี ย
สายสัญญาณ PS 03 ถึง สถานี บาบัดน้ าเสี ย
สายสัญญาณ PS 04 ถึง สถานี บาบัดน้ าเสี ย
ผังแสดงสถานะการทางานของระบบ (Mimic Board)
ตู้ Main Breaker (DB PS)
เครื่ องเติมอากาศ Submersible Aerator
ตูค้ วบคุมเครื่ องเติมอากาศ Submersible Aerator
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 10 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 10 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม

จำนวน
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 ตู้
1 ตู้
1 ตู้
1 ตู้
1 ตู้
1 ตู้

1 ชุด
1 ตู้
2 เครื่ อง
1 ตู้
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง

รหัสครุภัณฑ์
มสธ. 07-017-016/55-0017
มสธ. 4330-005-0001/47-0001
มสธ. 6110-006-0013/47-0001
มสธ. 6110-006-0013/47-0004
มสธ. 6110-006-0013/47-0002
มสธ. 6110-006-0013/47-0003
มสธ. 6110-0006-0014/47-0001
มสธ. 6110-0006-0014/47-0002
มสธ. 6110-006-00017/47-0001
มสธ. 6110-006-00018/47-0001
มสธ. 207-019-011/510001-00 ถึง /510002-00
มสธ. 207-019-012/510001-00
มสธ. 07-017-011/55-0001
มสธ. 07-017-011/55-0002
มสธ. 07-019-011/55-0001

19

สถำนที่
อาคารตรี ศร
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
หลังอาคารสัมมนา 1
อาคารวิทยทัศน์
ข้างอาคารบริ ภณั ฑ์
อาคารตรี ศร
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
ตามแนวรอบมหาวิทยาลัย
ตามแนวรอบมหาวิทยาลัย
ตามแนวรอบมหาวิทยาลัย
ตามแนวรอบมหาวิทยาลัย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย
ศูนย์ประสานงานสามศร
ศูนย์ประสานงานสามศร
หลังสัมมนา 1
หลัง EBPC
หลังบริ การ 2

หมำยเหตุ

ตรวจสอบและรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน
ตรวจสอบและรายงาน
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ลำดับที่
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

รำยกำร
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
เครื่ องเติมอากาศในน้ าชนิด 4 ใบพัด พร้อมตูค้ วบคุม
น้ าพุใหญ่พร้อมตูค้ วบคุม
น้ าพุพร้อมตูค้ วบคุม
น้ าพุพร้อมตูค้ วบคุม

จำนวน
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 ชุด
1 ชุด
1 ชุด

รหัสครุภัณฑ์
มสธ. 07-019-011/55-0002
มสธ. 07-019-011/55-0003
มสธ. 07-019-011/55-0004
มสธ. 07-019-011/55-0005
มสธ. 07-019-011/55-0006
มสธ. 07-019-011/55-0007
มสธ. 07-019-011/55-0008
มสธ. 07-019-011/55-0009
มสธ. 07-019-011/55-00010
มสธ. 07-019-011/55-00011
มสธ. 07-019-011/55-00012
มสธ. 07-019-011/55-00013
มสธ. 07-019-011/57-0001
มสธ. 07-019-011/57-0002
มสธ. 07-019-011/57-0003
มสธ. 07-019-011/57-0004
มสธ. 4330-006-0002/49-0001
มสธ. 07-017-013/55-0001
มสธ. 07-017-013/55-0002
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สถำนที่
สะพานข้ามวิชาการ 3
หลังวิชาการ 3
หลังสัมมนา 1
สะพานข้ามสระใหญ่
สุ โขสโมสร
ทางเข้ามหาวิทยาลัย
บริ เวณต้นไทร
ข้างอาคารแพทย์แผนไทย
หน้าเฉลิมพระเกียรติ
ศาลาอาคาเนย์
พระบรมรู ป ร.7
โรงผลิตน้ าดื่ม
ศาลาพายัพ
ข้างอาคารตรี ศร
ข้างเรื อนเพาะชา
โรงสู บน้ า
อาคารวิทยทัศน์
พระบรมรู ป ร.7
พระบรมรู ป ร.7

หมำยเหตุ
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ลำดับที่
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

66
67

รำยกำร
บ่อดักไขมันอาคารพิทยพัฒน์
บ่อดักไขมันอาคารสัมมนา 1
บ่อดักไขมันห้องอาหารปาริ ชาต
บ่อดักไขมันห้องอาหารสุ โขสโมสร
บ่อดักหมึกพิมพ์
ระบบบาบัดหมึกพิมพ์อาคารสานักพิมพ์
น้ าพุหน้าพระบรมรู ป ร.7
น้ าพุหน้าอาคารอเนกนิ ทศั น์พร้อมตูค้ วบคุม
ระบบบาบัดน้ าเสี ยแบบจานหมุนชีวภาพ
ระบบบาบัดน้ าเสี ยอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
- มอเตอร์ ปั๊มน้ าจานวน 2 เครื่ อง
- ตูค้ วบคุมไฟฟ้ า , สายไฟฟ้ า
- เครื่ องเติมอากาศ , ระบบท่อน้ า , ท่ออากาศ
ฝาบ่อพักน้ าตามแนวท่อส่ งน้ าเสี ย
เครื่ องสู บน้ า ขนาด 13 HP ท่อ 8 นิ้ว ยีห่ อ้ ควายทอง

จำนวน
1 บ่อ
1 บ่อ
1 บ่อ
1 บ่อ
1 บ่อ
1 ระบบ
2 ตัว
2 ตัว
1 ระบบ
1 ระบบ

รหัสครุภัณฑ์
มสธ.07-017-013/55-0001 ถึง 0002
มสธ.07-0017-016/59-0001 ถึง 0002

2 เครื่ อง มสธ.07-012-003/55-0001 ถึง 2

สถำนที่
อาคารพิทยพัฒน์
อาคารสัมมนา 1
ห้องอาหารปาริ ชาต
อาคารสุ โขสโมสร
หลังอาคารบริ ภณั ฑ์
ข้างสานักพิมพ์
พระบรมรู ป ร.7
อาคารอเนกนิทศั น์
อาคารอเนกนิทศั น์
เฉลิมพระเกียรติ

หมำยเหตุ

ตามแนวรอบมหาวิทยาลัย
สถานีบาบัดน้ าเสี ย

หมำยเหตุ รำยกำรข้ำงต้ นนีผ้ ู้เสนอรำคำต้ องเสนอรำคำค่ำดูแลบำรุงรักษำและค่ำซ่ อมแซมพร้ อมทั้งค่ำวัสดุอุปกรณ์ท้งั หมด
หำกเกิดควำมชำรุดเสี ยหำย ผู้เสนอรำคำต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำใช้ จ่ำยในกำรซ่ อมแซมทั้งหมด ยกเว้ นรำยกำรที่26 -29
ซึ่ งหำกมหำวิทยำลัยมีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ข้ำงต้ นนี้ มหำวิทยำลัยขอสงวงสิทธิในกำรปรับลดเนือ้ งำนและวงเงิน ตำมทีผ่ ู้เสนอรำคำกรอกไว้
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รายการมอเตอร์ ปั๊มนา้ ตัวใหญ่
ลาดับที่
รายการ
1
มอเตอร์ ปั๊มน้ ำหมุนวนพร้อมตูค้ วบคุม
2
มอเตอร์ ปั๊มน้ ำหมุนวนพร้อมตูค้ วบคุม
3
มอเตอร์ ปั๊มน้ ำโรงสู บน้ ำพร้อมตูค้ วบคุม
4
มอเตอร์ ปั๊มน้ ำโรงสู บน้ ำพร้อมตูค้ วบคุม
5
มอเตอร์ ฝำยน้ ำล้นพร้อมตูค้ วบคุม

จานวน
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
3 เครื่ อง

รหัสครุภัณฑ์
มสธ. 4330-006-0001/45-0001
มสธ. 4330-006-0001/45-0002
มสธ. 207-012-003/520001-02
มสธ.07-017-015/59-0001

ติดตั้งเมือ่
2545
2545
2538
2552
2559

หมายเหตุ

หมายเหตุ รายการข้ างต้ นนีผ้ ้ ูเสนอราคา เสอราคาเฉพาะดูแลบารุงรักษา ทาความสะอาด ตรวจเช็คระบบมอเตอร์ ปั๊มนา้ อุปกรณ์ไฟฟ้าสายไฟฟ้า
รวมถึงตู้ควบคุม ไม่ รวมค่ าซ่ อมแซม

20

รายการอุปกรณ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ สําหรับวิเคราะห์ นํา้ เสี ยในห้ องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ที่
1
2
3

5
6
7

อุปกรณ์
เครื่ องแก้ว+สารเคมี
Desiccators
DO Meter
(เครื่ องวัดปริ มาณออกซิ เจน)
เครื่ องชัง่ ชนิดละเอียด (Analytical
Balance)0.0001 g
Hot Air Oven
Low Temperature Incubator
Water Bate อ่างนํ้าควบคุมอุณหภูมิ

8
9
10

Muffle Furnace
Hot Plate/Stirrer
pH Meter (เครื่ องวัดกรดด่าง)

11

ปั๊มสุ ญญากาศ(Vacuum pump)

12

เตาหลุมสําหรับ Reflux หาค่า COD

13
14
15
16
17

เครื่ องชัง่ 0.1 g
กล้องจุลทรรศน์ (Microscope)
ชุดวิเคราะห์TKN
Chlorine Test Kit
เครื่ องวัดดัชนีการดูดกลืนแสง
(Spectrophotometer)
เครื่ องเก็บตัวอย่างนํ้า(Water Sample)
โต๊ะปฏิบตั ิการ
Hoot (ตูด้ ูดควัน)
เครื่ องตรวจวัดโลหะหนัก (Photo Flex)

4

18
19
20
21

ยีห่ ้ อ/รุ่ น
Duran
EUTECH INSTRUMEN
TS/CYBERSCAN DO 110
Mettler-Toledo/AB204-S
Memmert/UM400
WTW/TS 1006-i
Lab Tech /LWB-122D Digital
Water Bath 22 ลิตร
Carbolite/ELF116/201
Clifton/CH-1E

ประเทศ
-

หมายเหตุ

เครื่ องใหม่

Switzerland
Germany
Germany
KOREA

เครื่ องใหม่

England
UK

EUTECH INSTRUMEN
เครื่ องใหม่
TS/CYBERSCAN pH 11
KNF
Germany
Neuberger/NO35.1.2AN.18IP20
ใช้แบบหลอดย่อยสลายใส่ตู ้ Oven ที่ 15°Cϒ2°Cเป็ นเวลา 2 ซม. จึงมี
เครื่ องมือเดียวคือ หลอดย่อยสลายขนาด 25×150mm
Mettle-Toledo/PB1501-S
Switzerland
Olympus /CX21
Gerhardt/KI1
Hatch/Cat.No.14542-00
Hanon/i3UV-Vis
Spectrophotometer
-/111
FLEXLAB/-

WTW/
13

Japan
Germany
U.S.A.
U.S.A.
Thailand
Thailand
Gemany

เครื่ องใหม่

เครื่องแก้ววิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการระบบบาบัดนา้ เสี ย มสธ.
Item
Glassware
Vol. Total
ตาหนิ/ชารุ ด
1 Beakers, Glass
100
8
1
2 Beakers, Glass
150
6
3 Beakers, Glass
250
5
4 Beakers, Glass
600
6
5 Beakers, Glass
1,000
8
1
6 Beakers, Glass
2,000
2
7 Beakers,PP
250
1
8 Beakers,PP
500
1
9 Beakers,PP
1,000
1
10 Bottles, for Reagent, Clear Glass
500
5
11 Bottles, for Reagent, Clear Glass
1,000
12
12 Bottles, for Reagent, Clear Glass with Dropper
100
9
13 Bottles, for Reagent, Clear Glass
250
2
14 Bottles, for Reagent, Clear Glass
500
4
15 Bottles, for Reagent, Clear Glass
1,000
4
16 Bottles, for Reagent, Plastic with Dropper
100
17 Bottles, for Reagent, Plastic
500
1
18 Bottles, BOD
300
32
19 Buchner Funnel  11 cm
1
20 Buchner Funnel  9 cm
1
21 Buchner Funnel  4.7 cm
1
22 Burete,Teflon Stopcock
25
1
23 Burete,Teflon Stopcock
50
2
1
24 Cylinder
100
2
25 Cylinder
1,000
2
ร้าว 1
26 หลอดหยด
2
27 Erlenmeyer Flask
125
4
28 Erlenmeyer Flask
250
7
29 Erlenmeyer Flask
500
7
30 Evaporating Dish
100
5
31 Filter Paper, GF/C dia.47 mm
12

หมายเหตุ

ขวดแก้วใส
ขวดแก้วใส
ขวดแก้วสี ชา
ขวดแก้วสี ชา
ขวดแก้วสี ชา

ร้าว

แตก 1
ยังใช้งานได้

Item
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Glassware
Funnel  7.5 cm. Glass
Kjeldahl Flask
Measuring pipette
Starring Rot
Volumetric Flask
Volumetric Flask
Volumetric Flask
Volumetric Flask
Volumetric Flask
Volumetric Flask
Volumetric Flask
Volumetric Flask, Plastic
Volumetric Pipette
Volumetric Pipette
Volumetric Pipette
Volumetric Pipette
Volumetric Pipette
Volumetric Pipette
Volumetric Pipette
Volumetric Pipette
Volumetric Pipette

Vol.
Total
4
500
3
10
8
4
50
7
100
5
200
3
250
5
500
3
1,000
6
2,000
3
500
1
1
1
2
4
5
6
10
7
15
3
20
1
25
3
50
5
100
2
Digestion Vessel (25 ×150 mm) หลอดย่อยสลาย
21
ขาตั้ง Burettes
3
Rack สาหรับใส่ หลอดย่อยสลาย
2
Magnetic Stirrer Bar
1
Inhofe Cone พร้อมขาตั้ง
1000
2
กระจกนาฬิกา
6
1
Funnel  5 cm (กรวยแก้วเล็ก)
ขวดน้ ากลัน่
50
จุกยางสาหรับใช้กบั Pipette แบบไม่มี Adapter
4
จุกยางสาหรับใช้กบั Pipette แบบไม่มี Adapter
3
Glass bead
1,000
1
12

ตาหนิ/ชารุ ด

หมายเหตุ

ชารุ ด 2

หลอดย่อยสลาย

ปากบิ่น 1

ปลายแหลม
ตัดปลาย
เปิ ดใช้อยูแ่ ล้ว

Item
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94

Glassware
Test Tube
โหลแก้ว
เครื่ องเติมอากาศ+หัวเป่ าอากาศ
ปากคีบของร้อน(เล็ก)
ปากคีบของร้อน(ใหญ่)
กระดาษฟลอยด์
พาราฟิ ล์ม
Greese สาหรับทาฝาแก้ว
ขวดแก้วเก็บไขมันปากกว้าง
ขวดพลาสติกเก็บน้ า
จานอะลูมิเนียม
กรวยแยกไขมัน
Buchner Flask
จุกยางสาหรับใช้กบั Pipette แบบมี Adapter
ขวดพลาสติกเก็บน้ า
ขวดพลาสติกเก็บน้ า
กระดาษวัด pH
ช้อนตักสารอะลูมิเนียม
เทอร์โมมิเตอร์
ช้อนตักสารพลาสติก
Measuring pipette
Cylinder
เสื้ อกาว์นแขนสั้นตัวยาว
Evapovating dish
ถุงมือกันความร้อน 200 C แบบยาว
Pipette Box Staninless
Graduate Pipette
Forcep ปลายแหลม
Forcep ปลายแหลมโค้ง
Auto Buret สี ชา
Auto Buret สี ใส

Vol.
50
10 L

Total
6
1
1
1
1
1
1
1
1,000
1
60
9
6
1,000
1
1,000
1
2
500
9
1,000
10
1
1
8
5
500
1
XL
2
250
10
14”
1
1
0.5
2
12.5 cm. 1
12.5 cm. 1
50
1
50
1

12

ตาหนิ/ชารุ ด
ร้าว 1
ร้าว

หมายเหตุ

หัวเป่ า 2 สาย

เปิ ดใช้งานแล้ว
เปิ ดใช้งานแล้ว
เปิ ดใช้งานแล้ว
ขวดแก้วสี ชา

ชารุ ด

หมด

Item
Glassware
95 Slide
96 Pipet stand 20 ช่อง
97 ขวดแก้วเก็บไขมันปากกว้าง

Vol.
Total
(กล่อง) 1
1
1000
1

12

ตาหนิ/ชารุ ด

หมายเหตุ

ขวดแก้วใส

14
ปริมาณสารเคมีทใี่ ช้ ในการตรวจวิเคราะห์ นา้ โดยประมาณ
ชื่ อสารเคมี
ปริมาณ
หน่ วย
1. MnSO4.4H2O
2,000
กรัม
2. NaOH
3. NaI
4. H2SO4

12,000
1,000
60

กรัม
กรัม
ลิตร

5. Starch
6. Na2S2O3.5H2O

10
1,000

กรัม
กรัม

7. KH4Cl

200

กรัม

8. Na2SO3

200

กรัม

9. KH2PO4

2,000

กรัม

10. Na2HPO4.7H2O

50

กรัม

11. K2HPO4

50

กรัม

12. NH4Cl

10

กรัม

13. MgSO4.7H2O

50

กรัม

14. Anh.CaCl2

560

กรัม

15. FeCl3.6H2O

10

กรัม

16. K2Cr2O7

100

กรัม

17. HgSO4

500

กรัม

18. Ag2SO4

500

กรัม

19. C12H8N2H2O

20

กรัม

20. FeSO4.7H2O

20

กรัม

21. Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O

200

กรัม

22. K2SO4

2,000

มิลลิลิตร

23. CuSO4

100

กรัม

24. 95% Ethanol

500

กรัม

15
ชื่ อสารเคมี

ปริมาณ
500

หน่ วย
กรัม

26. Methylene blue
27. Methyl red
28. Anh.KnO3

200
200
2000

มิลลิกรัม
มิลลิลิตร
กรัม

29. NaAsO2

100

กรัม

30.
31.
32.
33.

50
10
20
20

มิลลิลิตร
กรัม
กรัม
กรัม

34. NaCl
35. (NH4)6MO7O24.H2O

500
300

กรัม
กรัม

36. Ascorbic Acid
37. Phenanthroline
38. NaN3

50
20
100

กรัม
ลิตร
กรัม

39. น้ ากลัน่
40. กระดาษกรองเส้นผ่านศูนย์กลาง
47 มิลลิเมตร (47 mm)

500
2,000

กรัม
แผ่น

20
20

กิโลกรัม
กิโลกรัม

25. H3BO3

Brucine Sulfate
กรดซัลฟานิลิค
HCl
K(SbO)C4H4O6.0.5H2O

41. ปุ๋ ยยูเรี ย
42. จุลินทรี ยแ์ บบแห้ง

หมายเหตุ :สารเคมีและปริ มาณสารเคมีอาจเพิ่มเติมได้ในส่ วนที่เกี่ ยวข้องกับการตรวจวิเคราะห์น้ า

ตาราง ปปช.07
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
1. ชื่อโครงการ จ้างดูแลบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้าเสียแบบเหมารวม จ้านวน 1 งาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
(ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ งานอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,420,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นบาทถ้วน)
3. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 7 สิงหาคม 2561
ราคากลาง จานวน 1,350,000 บาท ค่าจ้างเดือนละ 112,500 บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4.1 สัญญาจ้างดูแลบ้ารุงรักษาระบบบ้าบัดน้าเสียแบบเหมารวม จ้านวน 1 งาน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 (เดือนธันวาคม 2561 – ก.ย. 2561) เลขที่สัญญา 304-61-01-005 ลงวันที่ 1 ธันวาคม
2560 จ้านวนเงิน 1,125,000 บาท
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายศักดิ์สิทธิ์ จันทร์หอม

