ส่วนที่ 1 รายละเอียดทั่วไป
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะปรับปรุงประตูบานม้วนเหล็กรอบคลังพัสดุการศึกษา ตาบลบางพูด
อาเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จานวน 4 งาน
1. ความเป็นมา
เนื่องจากประตูบานม้วนเดิม มีลักษณะเก่าและน้าหนักเยอะและระบบชักลอกเสื่อมสภาพ ส่งผลให้
การเปิดประตูบานม้วนแต่ละบานที่ยังไม่ได้รับการปรับปรุงเป็นประตูบานม้วนไฟฟ้าค่อนข้างใช้เวลาใน
การเปิด-ปิด ค่อนข้างนานกว่าประตูบานม้วนไฟฟ้า ท้าให้การเคลื่อนย้ายเอกสารการเรียนการสอนเพื่อ
ส่งออกไปรษณีย์มีความล่าช้า และใช้เวลาเยอะกว่าประตูบางบานที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็นประตูบาน
ม้วนไฟฟ้าแล้ว
2. วัตถุประสงค์
ประตูบานม้วนมีความมั่นคง ปลอดภัย ทันสมัยกว่าเดิม และสามารถเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
ท้างานได้ดีกว่า โดยมีระบบควบคุมสั่งการและสามารถแสดงผลการเปิด-ปิดประตู ผ่านหน้าจอแสดงผล
3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราวเนื่องจากเป็ นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ ประกอบการตามระเบี ยบที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิงงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนันด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครังนี
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านัน
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องประกอบกิจการดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยแสดงเอกสารน่าเชื่อถือได้
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3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นแสดงผลงานที่เป็นผู้รับจ้างท้างานในลักษณะเดียวกันกับงานที่ต้องการ
จัดจ้างในครังนี โดยเป็นส้าเนาหนังสือรับรองผลงานและส้าเนาคู่สัญญาที่เป็นคู่สัญญาฉบับเดียวกัน ในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หรือ
หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสากิจ หรือหน่วยงานเอกชน
ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้

ส่วนที่ 2 ข้อกาหนดทางเทคนิค
ข้อกาหนดทั่วไป
1. เมื่อมหาวิทยาลัยฯ ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้รับจ้างท้างานปรับปรุงในครังนีแล้ว ผู้รับ
จ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี บุ ค ลากรประจ้ า ส้ า หรั บ ปฏิ บั ติ ง านเป็ น ผู้ ค วบคุ ม งานโดยมี วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาไม่ ต่้ า กว่ า
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) ในสาขาไฟฟ้าหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จ้านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เพื่อ
ปฏิบัติงานควบคุมงานปรับปรุงพืนที่ตามพืนที่และระยะเวลาที่ก้าหนด โดยเสนอชื่อ -สกุลต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพร้อมส้าเนาบัตรประชาชน
2. ผู้รับจ้างจะต้องส้ารวจตรวจสอบพืนที่จริงก่อนด้าเนินการ เพื่อให้รับทราบสภาพภายในพืนที่จริง
เพื่อประเมิน สภาพปั ญหาและอุ ป สรรคในการท้างาน และเป็นข้อมูล ส้ าหรับวางแผนปฏิบัติงานโดยให้
ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าแผนการด้าเนินงานปรับปรุงโดยละเอียดเพื่อเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุการด้าเนินงาน
4. ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้จัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ การขนส่ง และเครื่องมือที่มีคุณภาพดีใน
การด้าเนินการ โดยต้องแสดงรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน พร้อมแนบส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนให้ทางมหาวิทยาลัย
5. วัสดุอุปกรณ์ ที่น้ามาประกอบติดตัง จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานรับรอง
6. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่แสดงไว้ในแบบรูปรายการละเอียด
เป็นเพียงส่วนประกอบในเบืองต้นเท่านัน ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้หรือแก้ไขได้ตามความเหมาะสม โดย
ผ่านความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7. กรณีแบบรู ป รายการละเอีย ดที่ปรากฏตาม TOR และราคาที่เสนอมีความขัดแย้งกัน ผู้ รับจ้างต้อง
รับผิดชอบที่จะต้องด้าเนินการตามเงื่อนไขของสัญญา โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นที่สุด
8. หากระหว่างด้าเนินการผู้รับจ้างจ้าเป็นจะต้องรือถอน เพิ่มเติม หรือดัดแปลงส่วนใดส่วนหนึ่งของ
อาคาร ซึ่งอาจจะเป็นงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรม หรืองานระบบ โดยหลังจากด้าเนินการแล้วเสร็จ
ให้ผู้รับจ้างด้าเนินการเก็บงานในส่วนดังกล่าวให้มีสภาพดังเดิม โดยให้ปรึกษาผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด้าเนินการ
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9. ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องขนย้ายเศษวัสดุครุภัณฑ์ ที่รือถอนจากการก่อสร้างที่ใช้การไม่ได้ ให้ท้าการ
ขนย้ายออกไปทิงภายนอกมหาวิทยาลัยส่วนวัสดุที่ใช้งานได้ให้น้าไปจัดเก็บไว้ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลัยฯ
ก้าหนด พร้อมปรับสภาพพืนที่ให้เรียบร้อย ทั งนีในการขนย้ายเศษซากวัสดุใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากผู้ควบคุมงานฝ่ายผู้ว่าจ้างทุกครัง
10. ในการรือถอนและขนย้ายดังกล่าว ผู้รับจ้างต้องจัดท้าบัญชีรายการจ้านวนและประเภทของวัสดุ
ครุ ภัณฑ์ ที่ได้ด้าเนิ น การรื อถอนรวมทังให้ จั ดส่ ง บัญชีร ายการวัส ดุ ที่รื อถอนดั งกล่ าวให้ มหาวิทยาลั ย ฯ
พิจารณาก่อนด้าเนินการในขันต่อไป
11. เนื่ อ งจากอาคารดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลั ย ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ ง
ด้าเนินการด้วยความระมัดระวังห้ามส่งเสียงดังรบกวน ห้ามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา ในส่วนที่จ้าเป็นต้อง
ใช้เสียงด้าเนินการใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบและเป็นการรบกวนต่อผู้ปฏิบัติงานประจ้าอาคารดังกล่าว จะต้อง
ขออนุญาตการด้าเนินการใดๆ ต่อผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างก่อนการด้าเนินการ และมีหน้าที่ประสานกับ
บุคคลากรประจ้าหน่วยงานต่างๆ หรือผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง เพื่อแจ้งทราบเหตุแห่งความไม่สะดวก
ดังกล่าวนัน
12. ผู้รับจ้างต้องติดตังป้ายเตือนระวังเหตุอันตรายที่อาจเกิดขึนจากการรับจ้างตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงาน
13. ก้าหนดเวลาปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.-16.30 น. ของวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ หากมีความจ้าเป็นที่
จะต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผู้รับจ้างจะต้องท้าหนังสือขออนุมัติล่วงหน้าจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุผ่านผู้ควบคุมงานก่อนเป็นครังๆไป
14. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุบัติเหตุ ความเสียหายหรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระท้าของลูกจ้างของผู้รับจ้าง ความเสียหายใดๆ
อันเกิดแก่งานที่ผู้บจ้างได้ท้าขึน แม้จะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยการซ่อมแซมให้
คืนสู่สภาพเดิมหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยเป็นค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง
15. ผู้ รั บ จ้ างจะต้องจั ดหาประเภทช่างและแรงงานที่มีฝีมือ ที่มีความสามารถและความช้านาญมา
ปฏิบัติงานนันๆ ต้องผ่านการอบรมจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเฉพาะและต้องจัดหาให้มีปริมาณช่าง
และแรงงานที่เพียงพอเพื่อให้สามารถด้าเนินการได้ทันตามก้าหนดระยะเวลา ถ้ามหาวิทยาลัยฯ หรือผู้
ควบคุมงานเห็นว่าช่างและแรงงานส่วนใดของผู้รับจ้างไม่เข้าใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไม่เหมาะสม
ขาดทักษะฝีมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงช่างและแรงงาน
ของผู้รับจ้างได้ และผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการจัดหาช่างและแรงงานมาทดแทนโดยเร็ว ส่วนการแก้ไขงาน
หรือระยะเวลาที่สูญเสียไปเพราะการนี ผู้รับจ้างจะถือเป็นข้ออ้างส้าหรับเรียกร้ องค่าเสียหายหรือขยาย
ก้าหนดเวลาท้าการให้แล้วเสร็จออกไปอีกไม่ได้
16. ผู้รับจ้างต้องท้าการทดสอบการใช้งานอุปกรณ์ และระบบต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้งาน
ภายหลังจากการติดตังแล้วเสร็จ เพื่อยืนยันว่าสามารถใช้งานได้จริงโดยมีผู้ควบคุมงานของฝ่ายผู้ว่าจ้าง
หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุร่วมด้าเนินการทดสอบดังกล่าว
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17. ระหว่างช่วงท้างานตามสั ญญา คณะกรรมการตรวจรับพัส ดุสามารถขอนัดประชุมร่วมกัน กับผู้
รับจ้างได้ตามความเหมาะสม เพื่อพิจารณารายละเอียดต่างๆในการท้างาน ติดตามความคืบหน้า และ
ประสานงานต่างๆ เพื่อให้สามารถท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้รับจ้างต้องส่งผู้แทนเข้าร่ วมประชุม
หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเรียนเชิญให้ร่วมประชุม
18. การขออนุ มั ติ วั ส ดุ ใ นการท้ า งานก่ อ นการด้ า เนิ น งาน ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งน้ า เสนอรายละเอี ย ดวั ส ดุ
ตัวอย่างวัสดุ เพื่อขออนุมัติใช้ท้างานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการด้าเนินการ
19. ผู้รับจ้างต้องรายงานความก้าวหน้าของงานทุกสัปดาห์ โดยจัดท้าเป็นเอกสารแจ้งต่อผู้ควบคุมงาน
ของฝ่ายผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
20. กรณีที่มีความล่ าช้าโดยสาเหตุมาจากผู้ รับจ้างเอง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายผู้
ควบคุมงาน
21. ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งเสนอแบบแบบด้ า เนิ น งานและติ ด ตั ง Shop Drawing ต่ อ คณะกรรมการก่ อ น
การด้าเนินงาน
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประตูม้วนไฟฟ้า จานวน 4 บาน มีดังนี้
1. ประตูบ านม้ว นลั กษณะเป็ น ใบลอนแข็ง แรงขนาดไม่น้ อยกว่า กว้าง 4.90 เมตร × 2.70 เมตร
จ้านวน 1 บาน
2. ประตูบ านม้ว นลั กษณะเป็ น ใบลอนแข็ง แรงขนาดไม่น้ อยกว่า กว้าง 4.27 เมตร × 3.20 เมตร
จ้านวน 1 บาน
3. ประตูบ านม้ว นลั กษณะเป็ น ใบลอนแข็ง แรงขนาดไม่น้ อยกว่า กว้าง 4.50 เมตร × 2.70 เมตร
จ้านวน 1 บาน
4. ประตูบานม้วนลักษณะเป็นใบลอนแข็งแรง (แบบโปร่งลายตาขาย) ขนาดไม่น้อยกว่ากว้าง 9.50
เมตร × 3.20 เมตร โดยมีเสาขันกลาง จ้านวน 1 บาน
5. มีระบบมอเตอร์ไฟฟ้า
6. มอเตอร์ไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าต่้า
7. เป็นมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ขนาด 220 V.
8. มีระบบการใช้งานแบบประหยัดไฟ
9. มีปุ่มควบคุมการเปิด – ปิด ประตูติดกับผนัง และควบคุมระยะไกลด้วยระบบรีโมทคอนโทรล
10. สามารถเปิด – ปิด ประตูด้วยระบบรอกโซ่ควบคุมด้วยมือ และเปลี่ยนมาใช้ระบบ Mannual ได้
อย่างง่ายดาย ในกรณีไฟฟ้าขัดข้อง
11. การท้างานของระบบมอเตอร์ไฟฟ้าเงียบ ไม่มีเสียงรบกวน
12. สามารถกดหยุดประตูระหว่างการท้างานของระบบได้ทันที่เมื่อมีสิ่งของกีดขวาง
13. ขณะประตูก้าลังปิดลง ถ้ามีสิ่งกีดขวางใดๆ ประตูจะหยุดการท้างาน
14. ไม่สามารถเปิดประตูได้จากด้านนอกคลังสินค้า
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15. มีอายุการใช้งาน 20 ปีขึนไป
16. ทนต่อทุกสภาพอากาศ
17. มีสถานะแสดงระบบไฟฟ้า
18. สามารถติดตังอุปกรณ์เสริมได้ภายหลัง
19. ผู้รับจ้างต้องติดตังประตูม้วนไฟฟ้า จ้านวน 4 บาน ณ คลังสินค้า ส้านักบริการการศึกษา ภายใน
ระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
20. ระบบหรืออุปกรณ์ต้องสามารถเชื่อมต่อกับระบบแสดงผลการเปิด-ปิดประตู บนจอแสดงผลเดิมได้
21. ต้องเดินสายไฟต่าง ๆ ผ่านท่อร้อยสายไฟ
22. ห้ามไม่ให้ผู้รับจ้างตัดต่อสายไฟที่อยู่ภายในท่อร้อยสายไฟ
23. ต้องมีหนังสือแจ้งคณะกรรมการก่อนเข้าติดตัง
24. ก้าหนดให้ผู้รับจ้างจัดท้าบันไดขึน-ลงแบบพับเก็บได้ ไม่ยึดติดกับผนัง และไม่มีล้อเลื่อน
25. มีคู่มือการใช้งานพร้อมแบบการติดตังจริงแบบละเอียด
26. ประตูบานม้วนไฟฟ้าที่ได้รับการติดตังต้องสามารถแสดงสถานการณ์เปิด-ปิด ที่ตู้แสดงผล
27. ผู้รับจ้างต้องรับประกันทุกชินส่วนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ตรวจรับ
28. ในระยะเวลารับประกัน ผู้ขายต้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าบ้ารุงรักษาระบบควบคุมสั่งการเปิด-ปิดประตู
ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดระยะเวลารับประกัน อย่างน้อยปีละ 3 ครัง (4 เดือนต่อครัง) และ
จัดท้ารายงานการเข้าตรวจให้กับทางมหาวิทยาลัย
4. ระยะเวลาการดาเนินการ ปีงบประมาณ 2563
5. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุหรือให้งานแล้วเสร็จ
ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อ
ในวงเงินงบประมาณ 552,300 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน) ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไว้ด้วยแล้ว
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้เกณฑ์ราคา
หมายเหตุ
ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี
(Term Reference: TOR) เป็นลายลักษณ์อักษร โดยทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) ส่งไปที่กองพัสดุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู่ 9 ถนนแจ้งวัฒนะ ต้าบลบางพูด อ้าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2503-2598 หรือทาง E-mail: pm.proffice@stou.ac.th โดยระบุชื่อ
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้

