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ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR)
อุปกรณดับเพลิง ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 ชุด
1. ความเปนมา
เนื่องจากอุปกรณดับเพลิงอาคารบริหารและอาคารวิชาการ 1 มีอายุการใชงานเปนเวลานาน วาลวปดเปดน้ํา
ทอน้ํา เกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพการใชงาน กองอาคารสถานที่จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดซื้ออุปกรณดับเพลิง
เพื่อทดแทนของเดิมใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป
2. วัตถุประสงค
เพื่อจัดซื้ออุปกรณดับเพลิงทดแทนของเดิม พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด เพื่อใหอุปกรณดับเพลิงใชงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3. ผูยื่นขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย
3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
3.4. ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว
เนื่องจากเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังกําหนดตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5. ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูทิ้งงานของหนวยงาน
ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว
3.8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอื่นที่เขายื่นขอเสนอใหแก
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้
3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น
ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3.10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง
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3.11. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลประกอบกิจการ ติดตั้ง ซอมแซม ดูแลบํารุงรักษา ระบบดับเพลิง
โดยมีผลงานไมเกิน 5 ปนับถึงวันเสนอราคา และมีผลงานโดยตรงกับสวนงานราชการหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยเรื่องระเบียบบริหารราชการทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ ประกวดราคา
จัดซื้อดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 360,000 บาท (สามแสนหกหมื่นบาทถวน) ทั้งนี้
ผูประสงคจะเสนอราคาตองยื่นสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาคูสัญญา หรือสําเนาหนังสือสั่งจางอยางใด
อยางหนึ่งมาพรอมกับการยื่นเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส ถาไมยื่นถือวาขาดคุณสมบัติในการประกวดราคา
ครั้งนี้
3.12 ผูเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารขอมูลดานเทคนิค (Catalogue) ตามที่กําหนดทั้งหมด โดยระบุ รุน
ยี่หอ ของอุปกรณใหชัดเจน โดยตองยื่นเอกสารพรอมกับการเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส ประกอบดวย
รายการดังตอไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณา ถาไมยื่นถือวาขาดคุณสมบัติในการประกวดราคาครั้งนี้
- หัวรับน้ําดับเพลิงชนิดทองเหลือง
- Fire Hose Rack
- Check Valve
- Gate Valve
- Angle Valve
- Automatic Air Vent Valve
- ทอดับเพลิง
- อุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของที่นอกเหนือจากรายการที่กลาวมา
- อุปกรณตองผานมาตราฐาน UL/FM หรือมาตรฐานงานอุปกรณดับเพลิง
4. ระยะเวลาในการจัดซื้อ
ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา
5. ราคากลางของพัสดุที่จัดซื้อ
จํานวน 847,397 บาท (แปดแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสามรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน)
6. งบประมาณในการจัดซื้อ
จํานวน 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน)
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7. เกณฑการพิจารณา
โดยใชเกณฑราคา
8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง
ผูขายจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุที่ซื้อภายในระยะเวลา 1 ป นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัย
ไดรับมอบงาน โดยผูขายจะตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชงานไดตามปกติภายใน 5 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
ความชํารุดบกพรอง
9. คุณลักษณะเฉพาะของงาน
9.1 ผูขายจะตองทําการรื้อถอนอุ ปกรณดับเพลิงอาคารบริหารและอาคารวิชาการ 1 คือ ทอเมนน้ํ า
ดับเพลิง วาลวตางๆ ตั้งแตทอน้ําจากบอน้ําดาดฟาลงมาถึงตูดับเพลิงแตละชั้นจนถึงตูดับเพลิงชั้น 1 เพื่อจะ
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงใหมทดแทน
9.2 ผูขายจะตองติดตั้งอุปกรณดับเพลิงอาคารบริหารและอาคารวิชาการ 1 อยางละ1ชุด ดังตอไปนี้
เดินทอเมนขนาด 6 นิ้ว เดินจากหนาแปลนทอของบอน้ําของอาคารดานบนดาดฟาลงไปยังตูดับเพลิง
เดิมของแตละชั้น มีทั้งหมด 5 ตู 5 ชั้น ติดตั้งอุปกรณภายในตูใหเรียบรอย และเดินทอออกไปบริเวณชั้นลาง
ดานหนาอาคารหรือดานขางอาคารแลวแตความเหมาะสม เพื่อติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิง และติดตั้ง Angle
Valve ขนาด 1.5 นิ้ว สําหรับปลอยน้ําในระบบ 1 ตัวบริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิง การเชื่อมตอทอและ
อุปกรณใชแบบ Grooved Coupling และเชื่อมแบบประกายไฟในบางสวนที่จําเปน
9.3 อุปกรณที่จะนํามาตองติดตั้งมีดังตอไปนี้
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงอาคารบริหารและอาคารวิชาการ 1 ทดแทนของเดิมดังตอไปนี้
- หัวรับน้ําดับเพลิงชนิดทองเหลือง ขนาด 6 นิ้ว x 2.5 นิ้ว x 2.5 นิ้ว พรอมปาย
- Fire Hose Rack ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 30 เมตร
- Check Valve ขนาด 6 นิ้ว
- Gate Valve ขนาด 6 นิ้ว
- Angle Valve ขนาด 2.5 นิ้ว
- Angle Valve ขนาด 1.5 นิ้ว
- Automatic Air Vent Valve ขนาด 1 นิ้ว
- ทอดับเพลิง ขนาด 6 นิ้ว พรอมทาสี
- ทอดับเพลิงขนาด 2.5 นิ้ว พรอมทาสี
- ทอดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว พรอมทาสี
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- อุปกรณประกอบอื่นๆ ขอตอ 3 ทาง ของอ ขอรัดทอ หนาแปลน 6 นิ้ว น็อต แหวน
ปะเก็น อุปกรณจับยึด และอุปกรณประกอบอื่นๆ ที่จําเปนตองใชเพื่อใหระบบใชงานไดตามปกติ เมื่อดําเนินการ
ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงเปนที่เรียบรอยแลว ใหดําเนินการทาสีรองพื้นและสีจริงของอุปกรณดับเพลิงตางๆใหเปนไป
ตามมาตรฐานงานระบบดับเพลิง
10. รายละเอียดโดยทั่วไป
10.1 ผูเสนอราคาจะตองสํารวจพื้นที่จริงกอนการเสนอราคา
10.2 อุปกรณดับเพลิงที่จะนํามาติดตั้งตองเปนของใหมที่ไมเคยผานการใชงานมากอน
10.3 อุปกรณที่นํามาติดตั้ง เชน อุปกรณภายในตูดับเพลิง, หัวรับน้ําดับเพลิง, Gate Valve, Check Valve
Automatic Air Vent Valve, ทอน้ําดับเพลิง และอุปกรณอื่นๆ จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานการผลิต
UL/FM หรือมาตรฐานงานอุปกรณดับเพลิง
10.4 ผูขายจะตองจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณตางๆ การขนสงและเครื่องมือที่จําเปนเพื่อการรื้อและติดตั้ง
อุปกรณ
10.5 ผูเสนอราคาที่ไดรับการพิจารณาราคาจะตองเสนอ ชื่อ - สกุล หัวหนาผูควบคุมงาน หัวหนาชางรายชื่อ
ชาง และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแจงใหมหาวิทยาลัยฯทราบ กอนการเขาดําเนินการ
10.6 การเขามาปฎิบัติงาน ใหดําเนินการในเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น. แตถามีความจําเปน
ที่จะตองทําในวันหยุดราชการ ใหประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมายให
ประสานงาน
10.7 กอนเขาดําเนินการรื้อหรือติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ผูขายตองแจงเจาหนาที่ทปี่ ระสานงาน หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบทุกครั้ง และผูขายจะตองจัดทําแผนแสดงระยะเวลาการดําเนินงานให
คณะกรรมการพิจารณากอนการดําเนินงาน
10.8 ระหวางการปฏิบัติงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของฝายผูขาย โดยปรากฏ
ความเสียหายทั้งตอชีวิตและ/หรือทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูขายจะตองเปน
ผูรับผิดชอบแตผูเดียวในทุกกรณีโดยไมสามารถปฏิเสธได
10.9 อุปกรณดับเพลิงของเดิมที่ทําการรื้อถอน ใหดําเนินการสงคืนทางมหาวิทยาลัยทุกชิ้นสวน และนําไป
เก็บไวในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
10.10 เมื่อดําเนินการแลวเสร็จ ผูขายจะตองดําเนินการตรวจความเรียบรอยของงานที่ติดตั้งทั้งหมด และ
เก็บความเรียบรอยของงานกอนการสงมอบงาน
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10.11 กอนการสงมอบงาน ผูขายจะตองทําการทดสอบการใชงานของอุปกรณที่ติดตั้ง โดยมีตัวแทนของ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปนผูรวมทดสอบดวย
10.12 ในการสงมอบพัสดุ ผูขายจะตองจัดทําแบบผังการติดตั้ง (ASBUILT DRAWING) ปจจุบันในรูปแบบ
ของ CD โปรแกรม AUTO CAD หรืออื่นๆ รวมทั้งจัดสงรายงาน จํานวน 2 ชุด
10.13 ในการรื้อและติดตั้งอุปกรณดับเพลิง หากมีการเชื่อม การเจียร การตัด และการทํางานอื่นๆ ที่มีความ
เสี่ยง ผูขายจะตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันพื้นที่การทํางานและอุปกรณปองกัน อันตรายสวนบุคคล (PersonaI
Protective Equipment) ไวเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอทั้งผูขาย และมหาวิทยาลัย
11. 1งวดงาน – 1งวดเงิน
เมื่ อ ผู ข ายได ส ง มอบงานติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ดั บ เพลิ ง ตํ า บลบางพู ด อํ า เภอปากเกร็ ด จั ง หวั ด นนทบุ รี
จํานวน 2 ชุด แลวเสร็จครบถวนตามสัญญาฯตามระเบียบพัสดุ

หมายเหตุ ผู ส นใจสามารถวิ จ ารณ เ สนอข อ คิ ด เห็ น หรื อ ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ ร า งรายละเอี ย ด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะนี้ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรโดยทางไปรษณี ย ต อบรั บ ด ว นพิ เ ศษ (EMS) ส ง ไปที่ กองพั ส ดุ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
11120 หรื อ ทางโทรศั พ ท ห มายเลข 02 504 – 7123 , 02 504 – 7124 หรื อ ทางโทรสารหมายเลข
02 503 – 3560 หรือทาง e-mail : pm.proffice@stou.ac.th หรือดูผานจาก http://www.stou.ac.th โดยระบุชื่อ
ที่อยู หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได

