รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
งานจางสํารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทําขอมูลขอเสนอแนะ เพื่อบํารุงรักษาและพัฒนาที่ทําการ
ณ สวนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จํานวน 1 งาน
1. ความเปนมา
เนื่องจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีบริเวณพื้นที่ทั้งสวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง
10 แหง ไดใหบริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมถึงที่ทําการของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมาเปนเวลานาน
โดยอาคาร ณ สวนกลางมีการเปดใชงานอาคารหลังแรก เมื่อ พ.ศ.2527 ปจจุบันมีอาคารหลัก 26 อาคาร และ
ในสวนของศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง มีการเปดใชงานอาคารหลักแรกตั้งแตป พ.ศ.2534 ปจจุบันมี
อาคาร 11 อาคาร ซึ่งสภาพของอาคารสถานที่สวนตางๆมีความเกา ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา งานอาคาร
สถานที่ มีภารกิจที่ตองดูแลบํารุงรักษา และพัฒนาอาคารสถานที่ ณ ที่ทําการสวนกลางใหไดครอบคลุมทั่วถึง จึง
จําเปนจะตองมีการจางสํารวจและจัดทําขอมูลประกอบ โดยเนื่องจากงานอาคารสถานที่มีบุคลากรจํากัด และยัง
ขาดความเชี่ยวชาญในดานนี้ จึงจําเปนจะตองจางคณะผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพื่อดําเนินการตรวจสอบอาคาร
สถานที่เพื่อจัดทําขอมูลประกอบสําหรับการพิจารณาจัดทํารายงานการปรับปรุงพัฒนา และดูแลอาคารสถานที่
รวมถึงการพิจารณาเกี่ยวกับความพรอมในการรองรับการใชงานในอนาคต
2. วัตถุประสงค
2.1 เพื่อใหสํารวจ ตรวจสอบ และประเมินอาคารสถานที่ทําการ ณ สวนกลางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง ใหศึกษาประวัติอาคารที่กอสรางและมีการใชสอยมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ไดมีการตรวจสอบอาคารโดยบุคคลที่สามที่ไมมีสวนไดสวนเสียในอาคารนั้นเขามาทําการตรวจสอบสภาพและ
การใชอาคาร เพื่อประโยชนในดานคําแนะนํา ในการปรับปรุงแกไข กอนที่จะทํารายงานและรับรองรายงานโดย
ผูเชี่ยวชาญวิชาชีพและจรรยาบรรณเพื่อใหมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนําไปใชตอไป
2.2 เพื่อศึกษาแบบรูปอาคาร ผังที่ตั้งอาคารและบริเวณโดยรอบ และประวัติการปรับปรุงกอสรางของ
อาคารสถานที่ภ ายในมหาวิ ทยาลัย ณ สวนกลางและศูน ยวิ ทยาพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง เพื่อเปนข อ มู ล ใน
เบื้องตนสําหรับการสํารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ ใหตรวจสอบสภาพอาคารและวิศวกรรมประกอบอาคาร
ตามมาตรา 32 ทวิออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 ของ อาคารสถานที่ทําการ ณ สวนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง โดย ตามมาตรา 32 ทวิ และกฎกระทรวง กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผู
ตรวจสอบ หลักเกณฑการขอขึ้นทะเบียน และการเพิกถอนการขึ้นทะเบียน เปนผูตรวจสอบ และหลักเกณฑการ
ตรวจสอบอาคาร พ.ศ. 2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2543 เพื่อประโยชนในดานจัดหาใหมีผูตรวจสอบดานวิศวกรรม
หรือผูตรวจสอบดานสถาปตยกรรมและผูเชี่ยวชาญสาขาวิชาชีพตามกฎหมาย
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2.3 เพื่อใหการตรวจสอบอาคารไดมีกระบวนการดูแลรักษาอาคารใหสามารถใชงานไดอยางยาวนาน
และมีความพรอมในการปองกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นในอาคาร แนวทางในการตรวจสอบเปนไปในลักษณะการ
ตรวจสังเกตสภาพทางกายภาพและการใชงานตลอดจนการทํางานของระบบอุปกรณประกอบตาง ๆ ของอาคาร
ตรวจบันทึกผลการทดสอบ บํารุงรักษา การฝกซอมการอพยพ การใชอุปกรณดานการปองกันอัคคีภัย รวมทั้ง
แผนบริหารจัดการดานความปลอดภัยของอาคาร
2.4 เพื่อใหตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร และความปลอดภัยในการใชอาคารและ
ระบบอุปกรณประกอบของอาคาร โดยผูตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบ สังเกต ทําการทดสอบแบบไมทําลาย
Non-destructive testing (NDT) ทํ า รายงาน ระบุ หั ว ข อ ที่ เ กี่ ย วข อ งต า งๆได แ ก ความมั่ น คงแข็ ง แรงทาง
วิศวกรรมโครงสราง ระบบบริการและอํานวยความสะดวก ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ระบบปองกันและ
ระงับอัคคีภัย การทดสอบสมรรถนะระบบที่เกี่ยวของกับการหนีไฟ และระบบหัวฉีดดับเพลิง ระบบไฟฟาฉุกเฉิน
(ถามี) ตลอดจนการบริหารจัดการความปลอดภัย เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคาร และความ
ปลอดภั ย ในการใช อาคาร การบริ ห ารจั ดการตรวจสอบภูมิทัศนการปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน
ประกอบดวยพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร รวมถึงการใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการพิจารณา ทุบรื้อ
อาคารหรือปรับปรุงอาคาร ผูรับจางตองตรวจสอบโดยอุปกรณเครื่องมือตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการ
ตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมอาคาร
2.5 เพื่อใหขอเสนอแนะในการแกไขปรับปรุงอาคาร และระบบวิศวกรรมประกอบของอาคารนั้น หากผู
รับจางเห็นวา ตองทําการตรวจสอบแบบเชิงวิเคราะห ตามหลักวิศวกรรม และสถาปตยกรรม ใหเปนความ
รั บ ผิ ด ชอบของผู รั บ จ า งนั้ น แนะนํ า หรื อ จั ด หาวิ ศ วกร สถาปนิ ก มี ค วามเชี่ ย วชาญใหแ ก ผู ว า จ า งที่ ส ามารถ
ดําเนินการตรวจสอบวิเคราะห หรือทางวิศวกรรม และทางสถาปตยกรรม ใหคําปรึกษา ในการแกไขเพื่อใหเกิด
ความปลอดภัย และมีการใชงานอยางถูกหลักสุขลักษณะ
2.6 เพื่อใหเอื้อตอการใชงานของผูพิการและคนชราตามมาตรฐานของกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวย
ความสะดวกในอาคารสําหรับผูพิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และระเบียบคณะกรรมการฟนฟู
สมรรถภาพคนพิการวาดวยมาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ.2544 และ
เปนไปตามแนวทางการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
2.7 เพื่อใหรายงานแสดงขอบเขตงานและปริมาณงานและประมาณการคาใชจายของการแกไขความ
ชํารุดบกพรองของอาคาร โครงสราง และงานระบบอาคารสาเหตุและปญหาของความชํารุดบกพรองนั้น พรอม
แนวทางและวิธีในการแกไขปรับปรุง ใหแสดงเปนผังอาคารและผังบริเวณ
3. รายละเอียดเบื้องตนใหสํารวจเฉพาะอาคาร โดยไมรวมพื้นที่บริเวณโดยรอบ ณ สวนกลางและศูนยวิทย
พัฒนา มสธ. ทั้ง 10 แหง
3.1 อาคารของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช มีที่ทําการสวนกลาง ตั้งอยู ณ เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนน
แจง-วัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 143 ไร 33.30 ตารางวา มีอาคาร
ประมาณ 26 อาคาร ดังนี้
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3.1.1 อาคารบริหาร เปนอาคาร 6 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 3,375 ตารางเมตร
3.1.2 อาคารบริการ 1 เปนอาคาร 5 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 2,475 ตารางเมตร
3.1.3 อาคารบริการ 2 เปนอาคาร 3-4 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 6,809 ตารางเมตร
3.1.4 อาคารวิชาการ 1 เปนอาคาร 6 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 3,366 ตารางเมตร
3.1.5 อาคารวิชาการ 2 เปนอาคาร 6 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 2,607 ตารางเมตร
3.1.6 อาคารบรรณสาร เปนอาคาร 5 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 3,645 ตารางเมตร
3.1.7 อาคารศูนยผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน (EBPC) เปนอาคาร 3 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 5,220
ตารางเมตร
3.1.8 อาคารสัมมนา 1 เปนอาคาร 5 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 3,185 ตารางเมตร
3.1.9 อาคารสัมมนา 2 เปนอาคาร 5 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 5,254 ตารางเมตร
3.1.10 อาคารวิชาการ 3 เปนอาคาร 6 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 12,780 ตารางเมตร
3.1.11 อาคารพิทยพัฒน เปนอาคาร 4 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 12,179 ตารางเมตร
3.1.12 อาคารอเนกนิทัศน เปนอาคาร 3 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 12,500 ตารางเมตร
3.1.13 อาคารวิทยทัศน เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 2,759 ตารางเมตร
3.1.14 อาคารบริภัณฑ เปนอาคาร 4 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 20,400 ตารางเมตร
3.1.15 อาคารศูนยฝกอบรมเทคโนโลยีการพิมพแหงชาติ เปนอาคาร 3 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 2,815
ตาราง
3.1.16 อาคารตรีศร เปนอาคาร 4 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 12,200 ตารางเมตร
3.1.17 อาคารพุมขาวบิณฑ เปนอาคาร 3 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 1,350 ตารางเมตร
3.1.18 พระบรมราชานุสาวรียรัชกาลที่ 7 เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 370 ตารางเมตร
3.1.19 หอพระพุทธมิ่งมงคลธรรมสถาน เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 120 ตารางเมตร
3.1.20 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เปนอาคาร 9 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ
29,757 ตารางเมตร
3.1.21 อาคารสุโขสโมสร เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 5,601 ตารางเมตร
3.1.22 อาคารศูนยรักษาความปลอดภัย เปนอาคาร 1 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 154 ตารางเมตร
3.1.23 อาคารพาณิชยสวนหนา เปนอาคาร 4 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 1,131 ตารางเมตร
3.1.24 คลีนิคแพทยแผนไทย เปนอาคาร 1 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 547 ตารางเมตร
3.1.25 อาคารควบคุมระบบปรับอากาศและระบบบําบัด เปนอาคาร 3 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 135
ตารางเมตร
3.1.26 อาคารศูนยวิชาการเกษตรในเมือง เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 190 ตารางเมตร
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3.2 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ซึ่งหมายความรวมถึงอาคารภายในศูนยทั้ง 2 หลัง
คือสวนอาคารวิทยบริการ ขนาด 3 ชั้น 1 หลัง และสวนอาคารสัมมนา ขนาด 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ
2,615 ตารางเมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 10 ไร 1 งาน 51.4 ตร.ว. ที่อยู 169 หมู 3 ถนนนครศรี
ฯ-รอนพิบูลย ตําบลนาสาร อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
3.3 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. นครสวรรค เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362
ตารางเมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 7 ไร 24 ตร.ว. ที่อยู 105/35 หมู 10 ถนนนครสวรรคพิษณุโลก ตําบลวัดไทร อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค 60000
3.4 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362
ตารางเมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 15 ไร ที่อยู 199 หมู 10 ตําบลแจระแม อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี 34000
3.5 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. เพชรบุรี เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362 ตาราง
เมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 23 ไร 2 งาน 52 ตร.ว. ที่อยู 90 หมู 9 ตําบลไรสม อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
3.6 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. สุโขทัย เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362 ตาราง
เมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 15 ไร ที่อยู 4 หมู 7 ถนนสุโขทัยกําแพงเพชร ตําบลบานกลวย อําเภอ
เมือง จ.สุโขทัย 64000
3.7 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362 ตาราง
เมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 30 ไร ที่อยู บานคํากลิ้ง หมู 10 ตําบลบานจั่น อําเภอเมือง จังหวัด
อุดรธานี 41000
3.8 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ลําปาง เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362 ตาราง
เมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 12 ไร 1 งาน 42.9 ตร.ว. ที่อยู ถนนลําปาง-เชียงใหม หมูที่ 2 ตําบล
ปงยางคก อําเภอหางฉัตร จังหวัดลําปาง 52190
3.9 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362 ตาราง
เมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 16 ไร 3 งาน ที่อยู หมู 1 ถนนจันทบุรี-สระแกว ตําบลมะขาม อําเภอ
มะขาม จังหวัดจันทบุรี 22150
3.10 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. ยะลา เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362 ตาราง
เมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 16 ไร 3 งาน 50 ตร.ว. ที่อยู 6/1 หมู 6 ถนนทาสาป-ลําใหม ตําบล
พรอน อําเภอเมือง จังหวัดยะลา
3.11 อาคารศูนยวิทยพัฒนา มสธ. นครนายก เปนอาคาร 2 ชั้น พื้นที่อาคารประมาณ 4,362
ตารางเมตร พื้นที่ดินที่อาคารตั้งอยูประมาณ 26 ไร 3 งาน 27 ตร.ว. ที่อยู 196 หมู 5 ตําบลศรีกะอาง
อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก 26110
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4. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา
4.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
4.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
4.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
4.5 ไม เ ป น บุ ค คลซึ่ ง ถู ก ระบุ ชื่ อ ไว ใ นบั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ทิ้ ง งานและได แ จ ง เวี ย นชื่ อ ให เ ป น ผูทิ้ ง งานของ
หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้ง งานเปนหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
4.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
4.7 ผูเปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสในครั้งนี้
4.8 ไ ม เ ป น ผู มี ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ร ว ม กั น กั บ ผู เ ส น อ ร า ค า ร า ย อื่ น ที่ เ ข า ยื่ น ข อ เ ส น อ ใ ห แ ก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
4.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอ
ราคาไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.10 ผู เ สนอราคาต อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ า งภาครั ฐ ด ว ย (Electronic Government
Procurement: e - GP) อิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
4.11 ผูประสงคจะเสนอราคาตองแสดงผลงานตรวจสอบอาคารที่มีลักษณะเดียวกับการจางในครั้งนี้
(งานตรวจสอบอาคาร) และดําเนินการแลวเสร็จไมเกิน 5 ป (หาป) นับตั้งแตงานแลวเสร็จจนถึงวันยื่นซองเสนอ
งาน และเปนผลงานที่ ผูเสนองานเปน คูสั ญญาโดยตรงกับสว นราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมายว าด ว ย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือได โดยใหยื่นเอกสารสําเนาหนังสือรับรอง
ผลงานและสําเนาคูสัญญาของผลงานที่ใชอางอิงมาพรอมกับการเสนองาน
5. หลักฐานการเสนอราคา
ผูเสนอราคาตองยื่นเอกสารหลักฐาน โดยตองใสซอง แยกเปน 2 สวนคือ
สวนที่ 1 เอกสารเสนอราคาเปนนิติบุคคล
5.1 ผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล โดยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
1) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ยนนิ ติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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2) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณฑสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนใหญ พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
5.2 สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
5.3 หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอื่น
ลงนามในใบเสนอราคาแทน
สวนที่ 2 เอกสารเสนอคุณสมบัติผูตรวจสอบ
5.4 ผูตรวจสอบจะเปนนิติบุคคล โดยตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
(1) ถาเปนนิติบุคคล
(ก) ตองจดทะเบียนตามกฎหมายไทย โดยทุนจดทะเบียนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองเปนของผูมี
สัญชาติไทย และมีผูเปนหุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการเปนผูมีสัญชาติไทยไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูเปน
หุนสวน ผูถือหุนหรือกรรมการทั้งหมด
(ข) ไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยวิศวกรหรือ
เปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแตกรณี
(ค) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลจํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งตองผานการอบรม
หลักสูตรเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบสภาพอาคารและอุปกรณประกอบของอาคารที่คณะกรรมการควบคุมอาคาร
รับรอง
(ง) สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคลตาม (ค) ตองไมเคยถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนเปนผู
ตรวจสอบในระยะเวลาสองปกอนวันขอขึ้นทะเบียนเปนผูต รวจสอบ
สมาชิกในคณะผูบริหารของนิติบุคคล ไดแก หุนสวนผูจัดการ กรรมการ กรรมการผูจัดการหรือ
ผูบริหารตําแหนงอื่นที่มีหนาที่ควบคุมดูแลในการตรวจสอบอาคาร
ผูตรวจสอบดังกลาวตองขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการควบคุมอาคาร โดยจะไดรับหนังสือ
รับรองการขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบ
(3) กําหนดกลุมวิชาชีพเฉพาะไดรับอนุญาตใหเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตาม
กฎหมายวาดวยวิศวกรหรือเปนผูประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมควบคุมตามกฎหมายวาดวยสถาปนิก แลวแต
กรณี
ผูที่จะเปนผูตรวจสอบอาคารไดนั้นจะตองเปนวิศวกรหรือสถาปนิกที่มีใบประกอบวิชาชีพ ตอง
ผานการอบรมหลักสูตรผูตรวจสอบอาคารไมนอยกวา 45 ชั่วโมง ขอขึ้นทะเบียนเปนผูตรวจสอบอาคารกับกรม
โยธาธิการและผังเมืองได และตองมีการทําประกันวิชาชีพจึงจะเปนผูตรวจสอบอาคาร โดยจัดใหมีบุคลากรเพื่อ
ดําเนินงานสําหรับโครงการนี้อยางนอยดังตอไปนี้
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5.5 บุคลากรหลัก
1) สถาปนิกสาขาสถาปตยกรรมหลัก จํานวน 1 คน ที่มีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ
มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป
2) วิศวกรโยธา จํานวน 1 คน ที่มีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ มีประสบการณไม
นอยกวา 10 ป
3) วิศวกรไฟฟากําลังหรือไฟฟาสื่อสาร จํานวน 1 คน ที่มีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ
มีประสบการณไมนอยกวา 10 ป
4) วิศวกรเครื่องกล จํานวน 1 คน ที่มีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ มีประสบการณ
ไมนอยกวา 10 ป
5) วิศวกรสิ่งแวดลอม จํานวน 1 คน ที่มีใบประกอบวิชาชีพไมต่ํากวาระดับสามัญ มีประสบการณ
ไมนอยกวา 10 ป
5.6 บุคลากรสนับสนุน
1) เจาหนาที่เลขานุการ จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณไมนอย
กวา 5 ป
2) เจาหนาที่ธุรการ จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณไมนอย
กวา 5 ป
3) เจาหนาที่สํารวจ จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณไมนอย
กวา 5 ป
4) เจาหนาที่เขียนแบบ จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี มีประสบการณไมนอย
กวา 5 ป
5) เจาหนาที่ถอดแบบและประมาณราคา จํานวน 1 คน วุฒิการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
มีประสบการณไมนอยกวา 5 ป
กํ า หนดให แ ตล ะรายของสถาปนิก /วิศ วกรที่ร ะบุดังกลาวขา งตน ทุกตํา แหนงตองมีใ บอนุญาต
ประกอบวิชาชีพตามกฎกระทรวง โดยใหแนบสําเนาเอกสารใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามสาขาเฉพาะ
ถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อรับรอง แนบมากับการยื่นซองเสนองาน
7. ระยะเวลาดําเนิดการ
ภายใน 240 วันนับถัดจากวันลงนามตามสัญญา
8. วงเงินในการจัดจางสํารวจตรวจสอบอาคาร
จํานวน 3,923,000 บาท (สามลานเกาแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน)
9. ราคากลางในการจัดจางสํารวจตรวจสอบอาคาร
จํานวน 3,923,000 บาท (สามลานเกาแสนสองหมื่นสามพันบาทถวน)
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10. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาตัดสินโดย
ใชเกณฑราคา และเกณฑการประเมินคาประสิทธิภาพตอราคาใหคะแนนตามปจจัยหลักและน้ําหนักที่กําหนด
ดังนี้
10.1 ราคาทีเ่ สนอราคา (Price) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 40
10.2 การประเมินคาประสิทธิภาพตอราคา (Price Performance) กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ
60 มีตัวแปร ดังนี้
10.2.1 ขอเสนอ ผลงานตรวจสอบอาคารที่ผานมา กําหนดน้ําหนักเทากับรอยละ 30
10.2.2 ขอเสนอ สวนที่ 1 เอกสารเสนอราคาเปนนิติบุคคล (ตามขอ5.1-5.3) และสวนที่ 2 เอกสาร
เสนอคุณสมบัติผูตรวจสอบ (ตามขอ5.4-5.6) กําหนดน้ําหนักคะแนนเทากับรอยละ 30
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส มีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได โดยมหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญา หากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
โดยกําหนดใหน้ําหนักของตัวแปรรวมทั้งหมดเทากับ รอยละ 100
11. ขอบเขตของการสํารวจตรวจสอบอาคาร
การตรวจสอบสภาพอาคารทําการศึกษาแบบรูปอาคารและประวัติอาคารอายุการใชงาน และการใชงาน
อาคารดวยสายตาและอุปกรณ ซึ่งในขั้นตอนการตรวจสอบมีการใชเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อใหความเห็นไดอยาง
ถูกตอง รวมถึงการตรวจสอบเชิงลึกที่ตองใชผูเชี่ยวชาญเฉพาะ ดานและเครื่องมือพิเศษ ขอกําหนดครอบคลุมสิ่ง
จําเปนที่ควรคํานึงดานความปลอดภัยตอการใชสอยอาคารในขณะดําเนินการตรวจสอบสภาพอาคารและระบบ
อุปกรณประกอบตาง ๆ ของอาคาร ดังนี้
11.1 ตรวจสอบดวยสายตาเพื่อหาสิ่งบอกเหตุถึงความไมมั่นคงแข็งแรง หรือ สภาพความผิดปกติหรือ
ความชํารุดบกพรองการทํางานของระบบอุปกรณ และตรวจสอบความพรอมของระบบอุปกรณดานความ
ปลอดภัยของอาคาร
11.2 ใชเครื่องมือพื้นฐานและเครื่องมือพิเศษที่จําเปนเทานั้น เพื่อประกอบการใหความเห็น
11.3 ไมรื้อสวนใดๆ ของอาคารที่มีการติดตั้งอยูแลวอยางถาวร
11.4 รายงานผลการตรวจ ณ วันเวลาที่ตรวจเทานั้น และมีเงื่อนไขวาเจาของอาคารตองตรวจบํารุงรักษา
ตามแนวทางและแผนการตรวจบํารุงรักษาอาคารที่ผูตรวจสอบกําหนดใหอยางสม่ําเสมอตอไปดวย
11.4 ตรวจสอบไดเฉพาะในบริเวณ/สวนที่ไมเปนอันตรายกับผูรับจาง
11.5 ไมตรวจสอบสิ่งที่อาจกอใหเกิดอันตราย หรือเกิดความเสียหายแกอาคารหรือทรัพยสิน
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11.6 ไมตรวจสอบในพื้นที่ที่เจาของอาคารหวงหามการตรวจสอบ
11.7 กรณีการตรวจสอบระบบอุปกรณตาง ๆ ที่มีผูดูแลบํารุงรักษาอยูแลว ผูรับจางไมจําเปน
ตองตรวจสอบในสวนที่มรี ายงานผลรับรองการตรวจนั้นแลว
11.8 การตรวจสอบครอบคลุมดานความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัยของระบบอุปกรณ และ
ครอบคลุมการทดสอบสมรรถนะตาง ๆ
11.9 การทดสอบสมรรถนะของระบบอุปกรณตาง ๆ เปนหนาที่ของเจาของอาคารตองดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการบํารุงรักษาอาคารตอไป
11.10 การทดสอบที่อาจมีผลรายงานไวในรายงานการตรวจสอบนี้กระทําโดยผูวาจาง/ผูดูแลอาคารโดย
ผูรับจางเปนผูสังเกตและบันทึกผล
11.11 การตรวจสอบกระทําระหวางเวลากลางวันเทานั้น
11.12 การตรวจสอบมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจ ตรวจสอบและประเมินการใชอาคารอยางถูกตอง การ
ตรวจสอบความถูกตองตามกฎหมาย
11.13 ตรวจสอบจะรวบรวมและสรุปผลการตรวจสอบทางดานความมั่นคงแข็งแรง และระบบตาง ๆ ที่
เกี่ยวของเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพยสินของผูใชสอยอาคาร แลวจัดทํารายงานผลการตรวจสอบสภาพ
อาคารและวิศกรรมประกอบอาคารที่ทําการตรวจสอบนัน้ ใหแกผูวาจาง
11.14 ตรวจสอบอาคารและวิศวกรรมประกอบอาคารโดยพิจารณาตามหลักเกณฑหรือมาตรฐาน
ดังตอไปนี้
11.14.1 หลักเกณฑตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร หรือตามกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวของที่ใชบังคับอยูในขณะที่มีการกอสรางอาคารนั้น
11.14.2 มาตรฐานความปลอดภัยของสถาบันของทางราชการ สภาวิศวกร หรือ สภาสถาปนิก
ทั้งนี้ ณ สถานที่ วัน และเวลาที่ทําการตรวจสอบตามที่ระบุในรายงานเทานั้น
11.15 ตรวจสอบมาตรฐานระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอมจะตองตรวจสอบระบบตางๆ เพื่อสุขอนามัย
ที่ดีตอผูใชงานอาคาร
11.16 ตรวจสอบ และประเมินความเหมาะสมของการใชงานอาคารตอไปในอนาคต วาอาคารสมควรใช
ตอไปไดกี่ป โดยมีความตองการปรับปรุงดานใดบางหรือควรทุบรืออาคารเนื่องจากมีความไมเหมาะสมในการใช
งานอาคาร
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11.17 ตรวจสอบอาคารใหเปนไปตามกฎกระทรวงกําหนดสิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสําหรับผู
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา พ.ศ.2548 และระเบียบคณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพคนพิการวาดวย
มาตรฐานอุปกรณหรือสิ่งอํานวยความสะดวกโดยตรงแกคนพิการ พ.ศ.2544 และเปนไปตามแนวทางการ
ออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design)
สําหรับอาคารราชการที่เขาขายเปนอาคารที่ตองจัดใหมีการตรวจสอบดวยนั้น ไดมีกฎกระทรวง
วาดวยการยกเวนผอนผันหรือกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550
จึงไมตองเสนอรายงานใหกับเจาพนักงานทองถิ่นพิจารณาออกใบรับรองการตรวจสอบอาคาร
12. รายละเอียดในการสํารวจตรวจสอบอาคาร
12.1 รายละเอียดที่ตองตรวจสอบ
ในการตรวจสอบอาคารผูรับจางตองใชเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณในการตรวจสอบตามหลัก
วิชาชีพและมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคาร โดยตองทําการตรวจสอบในเรื่อง ดังตอไปนี้
(1) การตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร ดังนี้
(ก) การตอเติมดัดแปลงปรับปรุงตัวอาคาร
(ข) การเปลี่ยนแปลงน้ําหนักบรรทุกบนพื้นอาคาร
(ค) การเปลี่ยนสภาพการใชอาคาร
(ง) การเปลี่ยนแปลงวัสดุกอสรางหรือวัสดุตกแตงอาคาร
(จ) การชํารุดสึกหรอของอาคาร
(ฉ) การวิบัติของโครงสรางอาคาร
(ช) การทรุดตัวของฐานรากอาคาร
(2) การตรวจสอบระบบและวิศวกรรมประกอบของอาคาร
(ก) ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
(1) ระบบลิฟต
(2) ระบบบันไดเลื่อน (ถามี)
(3) ระบบไฟฟา
(4) ระบบปรับอากาศ
(ข) ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
(1) ระบบประปา
(2) ระบบระบายน้ําเสียและระบบบําบัดน้ําเสีย
(3) ระบบระบายน้ําฝน
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(4) ระบบจัดการขยะมูลฝอย
(5) ระบบระบายอากาศ
(6) ระบบควบคุมมลพิษทางอากาศและเสียง
(ค) ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
(1) บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
(2) เครื่องหมายและไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน
(3) ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน
(4) ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
(5) ระบบลิฟตดับเพลิง
(6) ระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
(7) ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง
(8) ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง และหัวฉีดน้ําดับเพลิง
(9) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
(10)ระบบปองกันฟาผา
(3) การตรวจสอบระบบ และอุปกรณตาง ๆ ของอาคารเพื่ออพยพผูใชอาคาร
(ก) ตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
(ข) ตรวจสอบเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน
(ค) สมรรถนะระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม
(4) การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
(ก) แผนการปองกันและระงับอัคคีภัยในอาคาร
(ข) แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร
(ค) แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัยในอาคาร
(ง) แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร
12.2 ลักษณะบริเวณที่ตองตรวจสอบ
ผู ตรวจสอบจะตรวจสอบ รายงาน และประเมิน ลักษณะบริเวณที่นอกเหนือจาก
อาคารดังตอไปนี้
(1) ทางเขาออกของรถ
(2) ที่จอดรถ
(3) สภาพของรางระบายน้ํา
(4) สะพาน
(5) ปาย
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12.3 ระบบโครงสราง
12.3.1 ผูตรวจสอบจะตรวจสอบตามรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) สวนของฐานราก
(2) ระบบโครงสราง
(3) ระบบโครงหลังคา
12.3.2 สภาพการใชงานตามที่เห็น การสั่นสะเทือนของพื้น การแอนตัวของพื้น คาน
หรือ ตง และการเคลื่อนตัวในแนวราบ
12.3.3 การเสื่อมสภาพของโครงสรางที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงแข็งแรงของระบบ
โครงสรางของอาคาร
12.3.4 ความเสียหายและอันตรายของวิศวกรรมโครงสราง เชน ความเสียหายเนื่องจาก
อัคคีภัยความเสียหายจากการแอนตัวของโครงขอหมุน และการแตกราวในลักษณะของผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก
และผนังอื่นๆ เปนตน
12.4 ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
12.4.1 ระบบลิฟต
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบอุปกรณระบบลิฟต
(2) ตรวจสอบการทํางานของลิฟต
(3) ตรวจสอบการดู แลรั กษา ซ อมบํ ารุ ง มี รายงานการตรวจสอบมี ใบรั บรองการ
ตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา
12.4.2 ระบบไฟฟา
ผูตรวจสอบจะตรวจสอบระบบไฟฟาและบริภัณฑไฟฟา ดังนี้
(1) สภาพสายไฟฟา ขนาดกระแสของสาย จุดตอสาย และอุณหภูมิขั้วตอสาย
(2) ทอรอยสาย รางเดินสาย และรางเคเบิล
(3) ขนาดเครื่องปองกันกระแสเกินและพิกัดตัดกระแสของบริภัณฑประธาน
แผงยอย และแผงวงจรยอย
(4) เครื่องตัดไฟรั่ว
(5) การตอลงดินของบริภัณฑ ขนาดตัวนําตอลงดิน และความตอเนื่องลงดิน
ของทอรอยสาย รางเดินสาย รางเคเบิล
(6) ระบบไฟฟาของระบบลิฟต
(7) ระบบไฟฟาของระบบปรับอากาศ
(8) ระบบไฟฟาของเครื่องสูบน้ํา
(9) ระบบไฟฟาของระบบบําบัดน้ําเสีย
(10) รายการอื่นตามตารางรายการตรวจสอบ
12

ผูตรวจสอบตองตรวจสอบในลักษณะดังนี้
(1) วัดหรือทดสอบแผงสวิตซ ที่ตองใหสายวัดสัมผัสกับบริภัณฑในขณะที่
แผงสวิตซนั้นมีไฟหรือใชงานอยู
(2) ทดสอบการใชงานอุปกรณปองกันกระแสเกิน
(3) ไมถอดออกหรือรื้อบริภัณฑไฟฟา นอกจากเพียงเปดฝาแผงสวิตซ
แผงควบคุม เพื่อตรวจสภาพบริภัณฑ
12.4.3 ระบบปรับอากาศ
ผูตรวจสอบจะตรวจสอบระบบปรับอากาศ ดังนี้
(1) อุปกรณเครื่องเปาลมเย็น (AHU)
(2) สภาพทางกายภาพของเครื่องเปาลมเย็น
(3) สภาพการกระจายลมเย็นที่เกิดขึ้น
(4) สภาพของอุปกรณและระบบควบคุม
12.5 ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
ผูตรวจสอบจะตรวจสอบระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม ดังนี้
(1) สภาพทางกายภาพและการทํางานของเครื่ องจักรและอุป กรณที่ ใชในระบบ
ประปา ระบบบําบัดน้ําเสียและระบายน้ําเสีย ระบบระบายน้ําฝน ระบบจัดการ
ขยะมูลฝอย ระบบระบายอากาศ ระบบแสงสวาง และระบบควบคุมมลพิษทาง
อากาศและเสียง
(2) ความสะอาดของ ถังเก็บน้ําประปา
12.6 ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
ผูตรวจสอบจะตรวจสอบความปลอดภัยดานอัคคีภัย ดังตอไปนี้
12.6.1 บันไดหนีไฟ ทางหนีไฟ เครื่องหมาย และไฟปายบอกทางออกฉุกเฉิน
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบสภาพราวจับ และราวกันตก
(2) ตรวจสอบความสองสวางของแสงไฟ บนเสนทาง
(3) ตรวจสอบอุปสรรคสิ่งกีดขวาง ตลอดเสนทางจนถึงเสนทางออกสูภายนอก
อาคาร
(4) ตรวจสอบการปด – เปดประตู ตลอดเสนทาง
(5) ตรวจสอบปายเครื่องหมายสัญลักษณ
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12.6.2 ระบบระบายควันและควบคุมการแพรกระจายควัน
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบสภาพอุปกรณ พรอมระบบอุปกรณควบคุมการทํางาน
(2) ทดสอบการทํางานวาสามารถใชไดทันที่ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินทั้งแบบอัตโนมัติ
และแบบที่ใชมือ รวมทั้งสามารถทํางานไดตอเนื่อง โดยไมหยุดชะงักขณะเกิด
เพลิงไหม
(3) การรั่วไหลของอากาศภายในชองบันไดแบบปดทึบทีม่ ีระบบพัดลม
อัดอากาศ รวมทั้งการออกแรงผลักประตูเขาบันไดขณะพัดลมอัดอากาศ
ทํางาน
(4) ตรวจสอบชองเปด เพื่อการระบายควันจากชองบันไดและอาคาร รวมถึงชองลม
เขาเพื่อเติมอากาศเขามาแทนที่ดวย
(5) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา
12.6.3 ระบบไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบสภาพและความพรอมของแบตเตอรี่ เพื่อสตารทเครื่องยนต
(2) ตรวจสอบสภาพและความพรอมของระบบจายน้ํามันเชื้อเพลิง เครื่องยนต และ
ปริมาณน้ํามันที่สํารองไว
(3) ตรวจสอบการทํางานของระบบไฟฟาสํารอง ทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใชมือ
(4) ตรวจสอบการระบายอากาศ ขณะเครื่องยนตทํางาน
(5) ตรวจสอบวงจรระบบจายไฟฟา ใหแกอุปกรณชวยเหลือชีวิต และที่สําคัญอื่น ๆ วา
มีความมั่นคงในการจายไฟฟาดีขณะเกิดเพลิงไหมในอาคาร
(6) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา
12.6.4 ระบบลิฟตดับเพลิง
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบตามเกณฑทั่วไปของลิฟต
(2) ตรวจสอบสภาพโถงปลอดควันไฟ รวมทั้งชวงเปดตาง ๆ และประตู
(3) ตรวจสอบอุปกรณระบบปองกันอัคคีภัยตาง ๆ ภายในโถงปลอดควันไฟ
(4) ตรวจสอบการปองกันน้ําไหลลงสูชองลิฟต ( ถามี )
(5) ตรวจสอบการทํางานของลิฟตดับเพลิง รวมทั้งสัญญาณกระตุนจากระบบแจง
เหตุเพลิงไหม และการทํางานของระบบอัดอากาศ (ถามี)
(6) ตรวจสอบการดูแลรั กษา ซอมบํารุง มีรายงานการตรวจสอบมี ใบรับรองการ
ตรวจสอบ และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา
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12.6.5 ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิด อุปกรณตรวจจับเพลิงไหม ในแตละหอง/
พื้นที่ ครอบคลุมครบถวน
(2) ตรวจสอบอุปกรณแจงเหตุดวยมือ, อุปกรณแจงเหตุตาง ๆครอบคลุมครบถวน
ตําแหนงของแผงควบคุมและแผงแสดงผลเพลิงไหม
(3) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณระบบฉุกเฉินตาง ๆ ที่ใชสัญญาณกระตุนระบบ
แจงเหตุเพลิงไหม
(4) ตรวจสอบความพรอมในการแจงเหตุทั้งแบบอัตโนมัติ และแบบที่ใชมือของ
ระบบแจงเหตุเพลิงไหม
(5) ตรวจสอบขั้นตอนการแจงเหตุอัตโนมัติ และชวงเวลาแตละขั้นตอน
(6) ตรวจสอบแหลงจายไฟฟาใหแผงควบคุม
(7) ตรวจสอบการแสดงผลของระบบแจงเหตุเพลิงไหม
(8) ตรวจสอบการดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา
12.6.6 ระบบการติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ระบบการจายน้ําดับเพลิง เครื่องสูบน้ําดับเพลิง
และหัวฉีดน้ําดับเพลิง และ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบความเหมาะสมของชนิดอุปกรณและระบบดับเพลิง ในแตละหอง/
พื้นที่ และครอบคลุมครบถวน
(2) ตรวจสอบการทํางานของอุปกรณและระบบทั้งแบบอัตโนมัติและแบบที่ใชมือ รวม
ความพรอมใชงานตลอดเวลา
(3) ตรวจสอบการทํางานอุปกรณระบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปลอยสาร
ดับเพลิง อาทิ การแจงเหตุ การเปด – ปดลิ้นกั้นไฟหรือควัน เปนตน
(4) ตรวจสอบขั้นตอนการดับเพลิงแบบอัตโนมัติ และชวงเวลาแตละขั้นตอน
(5) ตรวจสอบความถูกตองตามที่กําหนดของแหลงจายไฟฟาใหแผงควบคุม
แหลงน้ําดับเพลิง ถังสารดับเพลิง
(6) ตรวจสอบความดันน้ํา และการไหลของน้ํา ในจุดที่ไกลหรือสูงที่สุด
(7) ตรวจสอบการแสดงผลของระบบดับเพลิง
(8) ตรวจการดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา
12.6.7 ระบบปองกันฟาผา
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบระบบตัวนําลอฟา ตัวนําตอลงดินครอบคลุมครบถวน
(2) ตรวจสอบระบบรากสายดิน
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(3) ตรวจสอบจุดตอประสานศักย
(4) ตรวจสอบ การดูแลรักษา ซอมบํารุง และการทดสอบระบบในอดีตที่ผานมา
12.7 การตรวจสอบระบบบริหารจัดการความปลอดภัยในอาคาร
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบแบบแปลนของอาคารเพื่อใชสําหรับการดับเพลิง
(2) ตําแหนงที่เก็บแบบแปลน
12.8 การตรวจสอบภูมิทัศนระบบพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
ผูตรวจสอบจะทําการตรวจสอบครอบคลุมอยางนอย ดังนี้
(1) ตรวจสอบการปฏิบัติงานเครื่องมือและอุปกรณพื้นฐานในการปฏิบัติงาน
(2) คุณภาพการปฏิบัติงานดูแลรักษาสวนและภูมิทัศน
13. ผูวาจางจะตองสงมอบรายงานสํารวจ ตรวจสอบ และประเมินอาคารสถานที่ รายงานที่ตองตรวจสอบ
ระบบอาคารตามกฏหมายโดยละเอียดและทํารายงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารตาม
หลักวิชาชีพและมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมโดยละเอียด รายงานขอเสนอแนะ
นําการปรับปรุงเพิ่มเติม รายงานปริมาณงานและขอบเขตงาน และประมาณราคาคาใชจายของการแกไข
ความชํารุดบกพรองของอาคารโครงสราง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สาเหตุและปญหาของ
ความชํารุดบกพรอง พรอมแนวทางและวิธีการแกไขปรับปรุงขอเสนอทางเลือกโดยละเอียด ณ สวนกลาง
มสธ.และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง
ผูรับจางตองสงมอบดังนี้
13.1 รายงานสํารวจตรวจสอบ ณ สวนกลาง มสธ.และศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง
- การสํารวจ ตรวจสอบ และประเมินอาคารสถานที่ตรวจสอบตามความจําเปนและเก็บ ขอมูลตางๆ ณ
สถานที่จริง
(พรอมทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูล
ตางๆในรายงาน ในเวลาราชการ ประจําทุกเดือน) (งวดที่ 1)
13.2 รายงานที่ตองตรวจสอบระบบอาคารตามกฏหมายโดยละเอียดและทํารายงานตรวจสอบความ
มั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุม
โดยละเอียด
รายงานในการตรวจสอบระบบอาคารตามกฏหมาย โดยมีการตรวจสอบในเรื่อง ดังตอไปนี้
- ระบบความมัน่ คงแข็งแรงของอาคาร
- ระบบบริการและอํานวยความสะดวก
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- ระบบสุขอนามัยและสิ่งแวดลอม
- ระบบปองกันและระงับอัคคีภัย
- ตรวจสอบบันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
- ตรวจสอบเครื่องหมายและไฟปายทางออกฉุกเฉิน
- ตรวจสอบระบบแจงเหตุเพลิงไหม
- แผนการปองกันและระงับอัคคีภัย
- แผนการซอมอพยพผูใชอาคาร
- แผนการบริหารจัดการเกี่ยวกับความปลอดภัย
- แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบอาคาร
- แผนการบริหารจัดการของผูตรวจสอบภูมิทัศนระบบพื้นที่ภายในอาคารและภายนอกอาคาร
รายงานในการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารตามหลักวิชาชีพและมาตรฐานการ
ตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุม โดยมีการกําหนดรูปแบบและประเด็นสําคัญทีต่ องนําเสนอไว
ดังตอไปนี้
- ปกนอกรายงาน
- ระบุการตรวจสอบอาคาร วัน/เดือน/ป
- ประเภทการใชงานอาคาร หรือ ชื่ออาคาร
- สถานที่ตั้งอาคาร ประวัติการใชอาคาร/ประวัติการซอมบํารุง
- สารบัญ
- สวนเนื้อหารายงาน
- สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของอาคาร
- สวนที่ 2 ขอบเขตของการตรวจสอบ
- ขอมูลอาคาร และสถานที่ตั้งอาคาร พรอมภาพถาย
- ชื่อเจาของอาคาร หรือนิติบุคคลผูครอบครองอาคาร
- ประเภทของอาคารสมรรถนะทางกายภาพของโครงสรางและขอมูลการกอสรางการตอเติมอาคาร
(ถามี)
- ลักษณะการใชงานหรือการประกอบกิจกรรม
- สภาพการเก็บวัสดุและพัสดุ อุปกรณสํานักงาน
- สวนที่ 3 ผลการตรวจสอบความปลอดภัยตามกฎหมาย วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
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- สวนที่ 4 ผลการตรวจสอบสุขลักษณะอาชีวอนามัยและวิศวกรรมประกอบอาคาร
- สวนที่ 5 ขอเสนอแนะ ระบุรายละเอียดวิศวกรรมแตละแขนง การปรับปรุงแกไขจากผูตรวจสอบ
อาคาร
- สวนที่ 6 สรุปผลการตรวจสอบสภาพอาคารปจจุบัน
(การจัดทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อจัดสงใหคณะกรรมการตรวจการจาง พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลตางๆใน
รางรายงาน ในเวลาราชการ ประจําทุกเดือน) (งวดที่ 2)
13.3 รายงานขอเสนอแนะนําการปรับปรุงเพิ่มเติม
- ขอมูลปรับปรุงเพื่อการแกปญหาโครงสรางเนื่องจากสภาพที่เกาหรือทรุดโทรม
- ขอมูลปรับปรุงเพื่อตามกฎหมายอาคารที่เกี่ยวของ
- ขอมูลปรับปรุงเพื่อตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่ดีดานทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรม
- ขอมูลปรับปรุงเพื่อสอดคลองกับการใชงานระบบอาคาร เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ
สารสนเทศ ภายในอาคาร
- ขอมูลปรับปรุงเพื่อความเหมาะสมกับลักษณะภูมิอากาศและภูมิประเทศของแตละพื้นที่
- ขอมูลปรับปรุงเพื่อออกแบบและแกไขปญหา
- ขอมูลปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับการเปนอาคารเขียว
- ขอมูลปรับปรุงเพื่อเสนอการปรับปรุงครั้งใหญและการปรับปรุงเพียงบางสวน โดยใหพิจารณาเสนอ
เปนทางเลือกแกมหาวิทยาลัย (งวดที่ 3)
13.4 รายงานปริมาณงานและขอบเขตงาน และประมาณราคาคาใชจายของการแกไขความชํารุบกพรอง
ของอาคารโครงสราง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สาเหตุและปญหาของความชํารุดบกพรอง พรอม
แนวทางและวิธีการแกไขปรับปรุงโดยละเอียด โดยแสดงในผังบริเวณและผังอาคารแตละชั้นดวย(พรอมทํารายงาน
ฉบับสมบูรณเพือ่ จัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลตางๆในรายงาน ในเวลา
ราชการ ประจําทุกเดือน) (งวดที่ 4)
หมายเหตุ
1. ในการสงงานแตละงวดใหนําเสนอพรอมรูปแบบของแตละอาคารประกอบ เพื่อความชัดเจนและเขาใจ
งาย
2. ในการสงงานใหสงเอกสารแบบรูปขนาดกระดาษไมนอยกวา A4 หรือตามความเหมาะสมกับการ
ตรวจสอบ และใหสงไฟลคอมพิวเตอร (แผนซีดี,ไฟล AutoCAD , pdf , ไฟลภาพ , ไฟลเอกสารตางๆ)
สําหรับการสงมอบงานในทุกๆงวด
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14. งวดงานและงวดเงิน
ผูวาจางตกลงจางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผูตรวจสอบอาคารตกลงรับจางงานตรวจสอบ
อาคารตรวจสอบประจําป 2563 ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 240 วัน โดยมีรายละเอียดราคางานดังนี้
งวดงานที่ 1 ใหผูรับจางสงมอบรายงานการสํารวจ ตรวจสอบ และประเมินอาคารสถานที่ พรอมทํา
รายงานฉบับเบื้องตนเพื่อจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลตางๆ โดย
จัดทํารายงานรูปเลม 5 เลม ใหผูวาจาง (ฉบับสมบูรณ) ณ สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง
แลวเสร็จภายในระยะเวลา 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดเงินที่ 1 คิดเปนอัตรารอยละ 20 ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 1 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว
งวดงานที่ 2 ให ผู รั บ จ า งส งมอบรายงานที่ ต อ งตรวจสอบระบบวิ ศ วกรรมประกอบอาคารตาม
กฏหมายโดยละเอียดและทํารายงานตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโครงสรางอาคารตามหลักวิชาชีพ
และมาตรฐานการตรวจสอบสภาพอาคารของกฎหมายควบคุมโดยละเอียดและทํารายงานจริง พรอมเซ็นต
รับรองโดยวิศวกร และสถาปนิกในรายงาน โดยจัดทํารายงานรูปเลม 5 เลม พรอมแผนซีดีตนฉบับ 1 แผน
ณ สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง ใหผูวาจาง (ฉบับสมบูรณ) แลวเสร็จภายในระยะเวลา
120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดเงินที่ 2 คิดเปนอัตรารอยละ 20 ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 2 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว
งวดงานที่ 3 ใหผูรับจางสงมอบรายงานตรวจสอบอาคารข อเสนอแนะนํา การปรับปรุ งเพิ่ มเติม
พรอมทํารายงานฉบับสมบูรณเพื่อจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมู ล
ตางๆ โดยจัดทํารายงานรูปเลม 5 เลม ใหผูวาจาง (ฉบับสมบูรณ) ณ สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
ทั้ง 10 แหง แลวเสร็จภายในระยะเวลา 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดเงินที่ 3 คิดเปนอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 3 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว
งวดงานที่ 4 ใหผูรับจางสงมอบรายงานปริมาณงานและขอบเขตงาน และประมาณราคาคาใชจาย
ของการแกไขความชํารุดบกพรองของอาคารโครงสราง และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สาเหตุและ
ปญหาของความชํารุดบกพรอง พรอมแนวทางและวิธีการแกไขปรับปรุงโดยละเอียด พรอมทํารายงานฉบับ
สมบูรณเพื่อจัดสงใหคณะกรรมการตรวจรับวัสดุ พิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลตางๆ โดยจัดทํารายงาน
รูปเลม 5 เลม ใหผูวาจาง (ฉบับสมบูรณ) ณ สวนกลางและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.ทั้ง 10 แหง แลวเสร็จ
ภายในระยะเวลา 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

19

งวดเงินที่ 4 คิดเปนอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 4 และ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว
หมายเหตุ ระยะสงรายงานฉบับสมบูรณจะขยายเวลาใหในชวงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
15. การจายคาจาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะแบงจายคาจางเปนงวดตามสัญญาจาง ดังนี้
งวดเงินที่ 1 คิดเปนอัตรารอยละ 20 ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 1
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว
งวดเงินที่ 2 คิดเปนอัตรารอยละ 20 ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 2
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว
งวดเงินที่ 3 คิดเปนอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 3
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว
งวดเงินที่ 4 คิดเปนอัตรารอยละ 30 ของคาจางตามสัญญา เมื่อผูรับจางสงมอบงานงวดที่ 4
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับมอบงานแลว

และ
และ
และ
และ

16. คาปรับ
หากผูออกแบบไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาที่กําหนดในสัญญา และมหาวิทยาลัยยังมิไดบอก
เลิกสัญญา ผูออกแบบจะตองชําระคาปรับใหแกมหาวิทยาลัยตอวันในอัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินคาจางรวม
ทั้งหมดทั้งสัญญา และในระหวางที่มหาวิทยาลัยยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากมหาวิทยาลัยเห็นวาผูออกแบบจะ
ไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาตอไปได มหาวิทยาลัยจะใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญาก็ได และมีสิทธิ์ริบหรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร
หมายเหตุ ผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับรางรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะนี้
เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ (EMS) สงไปที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่
9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 หรือทางโทรศัพทหมายเลข
02 504 – 7123 หรือทางโทรสารหมายเลข 02 503 – 2598 หรือทาง e-mail : pm.proffice@stou.ac.th
หรือดูผานจาก http://www.stou.ac.th โดยระบุชื่อ ที่อยู หมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอได
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แบบฟอรมใบแสดงตนเปนผูตรวจสอบอาคาร
งานจางสํารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทําขอมูลขอเสนอแนะ เพื่อบํารุงรักษาและ
พัฒนาที่ทําการ ณ สวนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนยวิทยพัฒนา มสธ.
เขียนที่………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………
วันที่...............................................................................

ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว................................................. นามสกุล...................................................
อายุ...............ป วุฒิการศึกษา ..........................................................................................................................
มีใบประกอบอนุญาตวิชาชีพ (ถามี) ......................................................สาขา......................................................
ที่อยูปจจุบัน.........................................................................................................................................................
....................................................................................................................เบอรโทร..........................................
ขอแสดงตนเปนผูรวมทํางานตรวจสอบอาคาร งานจางสํารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ และจัดทํา
ขอมูลขอเสนอแนะ เพื่อบํารุงรักษาและพัฒนาที่ทําการ ณ สวนกลาง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและศูนย
วิทยพัฒนา มสธ. ในตําแหนง…………………………………………………. ตามที่ผูเขาเสนองาน ไดแก
........................................................................................................ ยื่นรายละเอียดเสนอรายชื่อผูรวมทํางานมา
ในครั้งนี้

ลงชื่อ .............................................................
(.........................................................................)

