
       เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา หมายเลข 1.1 

              แผนที่ 1 ของ 5 แผน 

 

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) 

งานจัดซ้ือเครื่องปมน้ําอาคารศูนยรักษาความปลอดภัย พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน 

1. ความเปนมา  

เนื่องจากเครื่องปมน้ํา อาคารศูนยรักษาความปลอดภัย มีความชํารุดจากการใชงานมายาวนาน ทําให

เครื่องขัดของบอยครั้ง สงผลกระทบตอผูใชบริเวณงานอาคารสวนหนา และไมประหยัดพลังงาน 

 

2. วัตถุประสงค 

– เพ่ือปรับปรุงเครื่องปมน้ํา อาคารศูนยรักษาความปลอดภัย ใหอยูในสภาพดี สามารถใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

– เพ่ือปรับปรุงเครื่องปมน้ํา อาคารศูนยรักษาความปลอดภัย ใหประหยัดพลังงาน 

 

3. ผูประสงคจะเสนอราคาตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้   

    3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

    3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

    3.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

    3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 3.5  ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ 

กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

  3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

    3.7 เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

    3 .8  ไม เป นผู มี ผลประ โยชน ร ว ม กัน กับผู ยื่ นข อ เสนอราคาร าย อ่ืน ท่ี เ ข ายื่ น ข อ เสนอ ให แ ก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

    3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต รัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

    3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
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4. รายละเอียดการจัดจาง : ตามรายละเอียดในเอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคา  

 

5. วงเงินในการจัดจาง : 1,200,000 บาท 

 

6. ราคากลาง : 940,000 บาท    

 

7.  ระยะเวลาดําเนินการ : ผูรับจางตองดําเนินงานท้ังหมดใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นบัถัดจากวันลงนามใน

สัญญา 

8. เกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ เกณฑราคา 

 

9. การรับประกันความชํารุด 2 ป นับจากวันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับมอบงาน โดยตองรีบจัดการซอมแซมแกไขให

ใชการไดดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชํารุดบกพรอง 

 

 

 หมายเหตุ  ผูสนใจสามารถวิจารณเสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเก่ียวกับรางรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะนี้  เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ  (EMS) สงไปท่ี กองพัสดุ  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัด

นนทบุรี 11120  หรือทางโทรศัพทหมายเลข 02 504 – 7123  , 02 504 – 7124   หรือทางโทรสารหมายเลข 

02 503 – 3560  หรือทาง e-mail  :  pm.proffice@stou.ac.th หรือดูผานจาก http://www.stou.ac.th  โดย

ระบุชื่อ ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 
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ขอบเขตงานจัดซ้ือเครื่องปมน้ําอาคารศูนยรักษาความปลอดภัย พรอมติดตั้ง จํานวน 1 งาน 

ผูรับจางตองดําเนินการงานจัดซ้ือเครื่องปมน้ําอาคารศูนยรักษาความปลอดภัย พรอมติดตั้ง โดยมีขอบเขตงาน

ดังตอไปนี้ 

1. รื้อถอนทอและอุปกรณเครื่องปมน้ํา 

2. ติดตั้งปมสงน้ําใหม ขนาดไมนอยกวา 15  แรงมา 380V 50Hz 2900RPM สูบน้ําได 24-78 Q/H. 

สงสูงท่ี 55-32.5 M. ทางดูด/ทางสง 2.5"/2" จํานวน 4 เครื่อง พรอมตูควบคุมและอุปกรณ 

3. ติดตั้งทอสงทอดูด ประตูน้ํา โฟลทวาลว และอุปกรณประกอบตางๆ  

4. เก็บงานและทําความสะอาดพ้ืนท่ีใหเรียบรอย 

 

ขอกําหนดท่ัวไป 

1. ผูรับจางจะตองสํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีจริงกอนดําเนินการ  เพ่ือใหรับทราบสภาพภายในพ้ืนท่ีจริง   

เพ่ือประเมินปญหาและอุปสรรคในการทํางาน  และเปนขอมูลสําหรับวางแผนปฏิบัติงาน  โดยให

ประสานงานกับผูควบคุมงานของฝายผูวาจาง   

2. ผูรับจางจะตองจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยละเอียดเพ่ือเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจ

การจางกอนการดําเนินงาน   

3. ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาแรงงาน  วัสดุ  อุปกรณตางๆ  การขนสง  และเครื่องมือท่ีมีคุณภาพดีใน

การดําเนินการ 

4. วัสดุอุปกรณและเครื่องมือท่ีนํามาประกอบติดต้ัง จะตองเปนของใหม  ไมเคยผานการใชงานมา

กอน และเปนผลิตภัณฑท่ีเชื่อถือได 

5. ขนาดและแบบรูป รายการละเอียด รวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆท่ีแสดงไวเปนเพียงสวนประกอบใน

เบื้องตนเทานั้น ซ่ึงสามารถเปลี่ยนแปลงไดหรือแกไขไดตามความเหมาะสม  โดยผานความ

เห็นชอบจากผูควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจาง 

6. กรณีแบบรูป รายการละเอียดท่ีปรากฎตาม TOR และราคาท่ีเสนอมีความขัดแยงกัน  ผูรับจางตอง

รับผิดชอบท่ีจะตองดําเนินการตามเง่ือนไขของสัญญา  โดยถือการวินิจฉัยจากคณะกรรมการตรวจการ

จางเปนท่ีสุด 
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7. ผูรับจางตองทําการทดสอบการใชงานอุปกรณ และระบบตางๆ ใหเปนไปตามมาตรฐานการใช

งาน ภายหลังจากการติดตั้งแลวเสร็จ เพ่ือยืนยันวาสามารถใชงานไดจริงโดยมีผูควบคุมงานของ

ฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางรวมดําเนินการทดสอบดังกลาว 

8. หากระหวางดําเนินการผูรับจางจําเปนจะตองรื้อถอน เพ่ิมเติม หรือดัดแปลงสวนใดสวนหนึ่งของ

อาคาร ซ่ึงอาจจะเปนงานโครงสราง  งานสถาปตยกรรม หรืองานระบบ  โดยหลังจากดําเนินการ

แลวเสร็จ  ใหผูรับจางดําเนินการเก็บงานในสวนดังกลาวใหมีสภาพดังเดิม โดยใหปรึกษาผูควบคุม

งานฝายผูวาจางหรือคณะกรรมการตรวจการจางกอนการดําเนินการ 

9. ผูรับจางมีหนาท่ีจะตองขนยายเศษวัสดุท่ีรื้อถอนจากการกอสรางท่ีใชการไมได โดยทําการขนยาย

ออกนอกพ้ืนท่ีปรับปรุงดังกลาว สวนวัสดุท่ีใชงานไดใหนําไปจัดเก็บไว ณ สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยฯ

กําหนด พรอมปรับสภาพพ้ืนท่ีใหเรียบรอย ท้ังนี้ในการขนยายเศษซากวัสดุใดๆ  จะตองไดรับ

ความเห็นชอบจากผูควบคุมงานฝายผูวาจางทุกครั้ง 

ในการรื้อถอนและขนยายดังกลาว ผูรับจางตองจัดทําบัญชีรายการวัสดุท่ีไดดําเนินการรื้อถอนรวมท้ัง

ใหจัดสงบัญชีรายการวัสดุท่ีรื้อถอนดังกลาวใหมหาวิทยาลัยฯพิจารณากอนดําเนินการในข้ันตอไป 

10. เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวเปนสวนปฏิบัติงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยและผูมาใชบริการ  ผูรับ

จางจะตองดําเนินการดวยความระมัดระวัง   หามสงเสียงรบกวน  พูดคุยหรือดําเนินการโดยใช

เสียงดัง   หามสูบบุหรี่หรือเสพของมึนเมา หากจําเปนตองดําเนินการใดๆ ท่ีอาจสงผลกระทบและ

เปนการรบกวนตอผูปฏิบัติงานประจําพ้ืนท่ีดังกลาว จะตองขออนุญาตการดําเนินการใดๆ ตอผู

ควบคุมงานของฝายผูวาจางกอนการดําเนินการ  และมีหนาท่ีประสานกับบุคลากรประจํา

หนวยงานตางๆ เพ่ือแจงทราบเหตุแหงความไมสะดวกดังกลาวนั้น 

 11.  คาใชจายท่ีเกิดข้ึนจากคาน้ําประปาและคากระแสไฟฟาจากการดําเนินงานของผูรับจาง  ใหผูรับ

จางเปนผูรับผิดชอบ  ท้ังนี้ผูรับจางจะตองติดตั้งมิเตอรวัดปริมาณการใชน้ําประปาและปริมาณกระแสไฟฟา  

หรืออาจใชวิธีคิดคาใชจายโดยวิธีอ่ืนๆแลวแตกรณี  และใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการตรวจการจาง 

 12.  ผูรับจางตองติดตั้งปายแสดงชื่อโครงการ  ระยะเวลาดําเนินการ  ชื่อบุคลากรท่ีเก่ียวของ  ไวท่ี

บริเวณท่ีเห็นไดชัด 

 13. กําหนดเวลาในการปฏิบัติงานใหยึดถือเวลาราชการเปนหลัก (8.30 น.-16.30 น.) หากมีความจําเปน

ท่ีจะตองปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ผูรับจางจะตองทําหนังสือขออนุมัติลวงหนาจากคณะกรรมการตรวจการ

จางผานผูควบคุมงานกอนเปนครั้งๆไป 
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14.  ผูรับจางจะตองรับผิดตออุปทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใดๆ อันเกิดจากการปฎิบัติงาน

ของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง 

 ความเสียหายใดๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึน แมจะเกิดเพราะเหตุสุดวิสัย ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบโดยการซอมแซมใหคืนสูสภาพเดิมหรือเปลี่ยนใหใหมโดยเปนคาใชจายของผูรับจางเอง  

 15. ผูรับจางจะตองจัดหาประเภทชางและแรงงานท่ีมีฝมือ ท่ีมีความสามารถและความชํานาญมา

ปฏิบัติงานนั้นๆโดยเฉพาะ และตองจัดหาใหมีปริมาณชางและแรงงานท่ีเพียงพอเพ่ือใหสามารถดําเนินการได

ทันตามกําหนดระยะเวลา ถามหาวิทยาลัยฯหรือผูควบคุมงานเห็นวาชางและแรงงานสวนใดของผูรับจางไม

เขาใจถึงการปฏิบัติงาน ประพฤติตนไมเหมาะสม  ขาดทักษะฝมือในการปฏิบัติงาน ทางมหาวิทยาลัยฯขอ

สงวนสิทธิ์ในการสั่งเปลี่ยนแปลงชางและแรงงานของผูรับจางได และผูรับจางจะตองดําเนินการจัดหาชางและ

แรงงานมาทดแทนโดยเร็ว สวนการแกไขงานหรือระยะเวลาท่ีสูญเสียไปเพราะการนี้ ผูรับจางจะถือเปนขออาง

สําหรับเรียกรองคาเสียหายหรือขยายกําหนดเวลาทําการใหแลวเสร็จออกไปอีกไมได 

 

งวดงาน – งวดเงิน 

 

          งวดท่ี 1 วงเงินรอยละ 100 จายใหเม่ือผูรับจางไดดําเนินการงานจัดซ้ือเครื่องปมน้ําอาคารศูนยรักษา

ความปลอดภัย พรอมติดตั้ง แลวเสร็จ ภายใน 60 วันนับถัดจากวันลงนามตามสัญญา   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


