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       เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1  

                               แผนที่ 1 ของ 5 แผน 

ขอบเขตของงาน(Terms of Reference: TOR) 

อุปกรณดับเพลิง ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี จํานวน 2 ชุด 

 

1. ความเปนมา 

เนื่องจากอุปกรณดับเพลิงอาคารบริหารและอาคารวิชาการ 1 มีอายุการใชงานเปนเวลานาน วาลวปดเปดน้ํา 

ทอน้ํา เกิดการชํารุดและเสื่อมสภาพการใชงาน  กองอาคารสถานท่ีจึงมีความจําเปนท่ีจะตองจัดซ้ืออุปกรณดับเพลิง

เพ่ือทดแทนของเดิมใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

เพ่ือจัดซ้ืออุปกรณดับเพลิงทดแทนของเดิม พรอมติดตั้ง จํานวน 2 ชุด  เพ่ือใหอุปกรณดับเพลิงใชงานไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 

 

     3.  ผูย่ืนขอเสนอจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

  3.1. มีความสามารถตามกฎหมาย 

           3.2. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           3.3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

           3.4. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

           3.5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน

ของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการ

ผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

           3.6. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           3.7. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

           3.8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแก

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการ

ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

           3.9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย  เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น  

           3.10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government : e – GP) ของกรมบัญชกีลาง            
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         เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1  

                               แผนที่ 2 ของ 5 แผน 

 

           3.11. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลประกอบกิจการ ติดตั้ง ซอมแซม ดูแลบํารุงรักษา ระบบดับเพลิง 

โดยมีผลงานไมเกิน 5 ปนับถึงวันเสนอราคา  และมีผลงานโดยตรงกับสวนงานราชการหนวยงานตามกฎหมายวา

ดวยเรื่องระเบียบบริหารราชการทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยเช่ือถือ  ประกวดราคา

จัดซ้ือดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ในวงเงินไมนอยกวา 360,000 บาท (สามแสนหกหม่ืนบาทถวน)   ท้ังนี้  

ผูประสงคจะเสนอราคาตองย่ืนสําเนาหนังสือรับรองผลงาน หรือสําเนาคูสัญญา หรือสําเนาหนังสือส่ังจางอยางใด

อยางหนึ่งมาพรอมกับการย่ืนเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกส  ถาไมย่ืนถือวาขาดคุณสมบัติในการประกวดราคา

ครั้งนี้ 

           3.12 ผูเสนอราคาจะตองย่ืนเอกสารขอมูลดานเทคนิค (Catalogue) ตามท่ีกําหนดท้ังหมด  โดยระบุ รุน 

ย่ีหอ ของอุปกรณใหชัดเจน  โดยตองย่ืนเอกสารพรอมกับการเสนอราคาในระบบอิเล็กทรอนิกส  ประกอบดวย

รายการดังตอไปนี้เพ่ือประกอบการพิจารณา   ถาไมย่ืนถือวาขาดคุณสมบัติในการประกวดราคาครั้งนี ้

  - หัวรับน้ําดับเพลิงชนิดทองเหลือง  

  - Fire Hose Rack  

  - Check Valve  

  - Gate Valve  

  - Angle Valve  

  - Automatic Air Vent Valve  

  - ทอดับเพลิง   

            - อุปกรณอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของท่ีนอกเหนือจากรายการท่ีกลาวมา 

   - อุปกรณตองผานมาตราฐาน UL/FM หรือมาตรฐานงานอุปกรณดับเพลิง 

 

      4. ระยะเวลาในการจัดซ้ือ 

           ภายใน 90 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

 

5. ราคากลางของพัสดุท่ีจัดซ้ือ 

  จํานวน 847,397 บาท (แปดแสนสี่หม่ืนเจ็ดพันสามรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน) 

6. งบประมาณในการจัดซ้ือ 

  จํานวน 900,000 บาท (เกาแสนบาทถวน) 
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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1  

                                แผนที ่3 ของ 5 แผน 

 7. เกณฑการพิจารณา 

 โดยใชเกณฑราคา 

  

 8. การรับประกันความชํารุดบกพรอง  

 ผูขายจะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของพัสดุท่ีซ้ือภายในระยะเวลา 1 ป  นับถัดจากวันท่ีมหาวิทยาลัย

ไดรับมอบงาน  โดยผูขายจะตองรบีจัดการซอมแซมแกไขใหใชงานไดตามปกติภายใน 5 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจง

ความชํารุดบกพรอง 

 

 9. คุณลักษณะเฉพาะของงาน 

9.1 ผูขายจะตองทําการรื้อถอนอุปกรณดับเพลิงอาคารบริหารและอาคารวิชาการ 1 คือ ทอเมนน้ํา

ดับเพลิง วาลวตางๆ ตั้งแตทอน้ําจากบอน้ําดาดฟาลงมาถึงตูดับเพลิงแตละชั้นจนถึงตูดับเพลิงชั้น 1  เพ่ือจะ

ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงใหมทดแทน 

9.2 ผูขายจะตองติดตั้งอุปกรณดับเพลิงอาคารบริหารและอาคารวิชาการ 1 อยางละ1ชุด ดังตอไปนี้  

เดินทอเมนขนาด 6 นิ้ว  เดินจากหนาแปลนทอของบอน้ําของอาคารดานบนดาดฟาลงไปยังตูดับเพลิง

เดิมของแตละชั้น มีท้ังหมด 5 ตู 5 ชั้น  ติดตั้งอุปกรณภายในตูใหเรียบรอย  และเดินทอออกไปบริเวณชั้นลาง

ดานหนาอาคารหรือดานขางอาคารแลวแตความเหมาะสม  เพ่ือติดตั้งหัวรับน้ําดับเพลิง และติดตั้ง Angle 

Valve ขนาด 1.5 นิ้ว สําหรับปลอยน้ําในระบบ 1 ตัวบริเวณใกลหัวรับน้ําดับเพลิง  การเช่ือมตอทอและ

อุปกรณใชแบบ Grooved Coupling และเช่ือมแบบประกายไฟในบางสวนท่ีจําเปน 

9.3 อุปกรณท่ีจะนํามาตองติดตั้งมีดังตอไปนี้ 

 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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เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1  

                               แผนที่ 4 ของ 5 แผน 

 

  - อุปกรณประกอบอ่ืนๆ ขอตอ 3 ทาง  ของอ ขอรัดทอ หนาแปลน 6 นิ้ว น็อต แหวน 

ปะเก็น อุปกรณจับยึด และอุปกรณประกอบอ่ืนๆ ท่ีจําเปนตองใชเพ่ือใหระบบใชงานไดตามปกติ   เม่ือดําเนินการ

ติดตั้งอุปกรณดับเพลิงเปนท่ีเรียบรอยแลว  ใหดําเนินการทาสีรองพ้ืนและสีจริงของอุปกรณดับเพลิงตางๆใหเปนไป

ตามมาตรฐานงานระบบดับเพลิง  

 

10. รายละเอียดโดยท่ัวไป 

10.1 ผูเสนอราคาจะตองสํารวจพ้ืนท่ีจริงกอนการเสนอราคา 

10.2 อุปกรณดับเพลิงท่ีจะนํามาติดตั้งตองเปนของใหมท่ีไมเคยผานการใชงานมากอน 

10.3 อุปกรณท่ีนํามาติดตั้ง เชน อุปกรณภายในตูดับเพลิง, หัวรับน้ําดับเพลิง, Gate Valve, Check Valve 

Automatic Air Vent Valve, ทอน้ําดับเพลิง และอุปกรณอ่ืนๆ จะตองไดรับการรับรองตามมาตรฐานการผลิต 

UL/FM หรือมาตรฐานงานอุปกรณดับเพลิง 

10.4 ผูขายจะตองจัดหาแรงงาน วัสดุ อุปกรณตางๆ การขนสงและเครื่องมือท่ีจําเปนเพ่ือการรื้อและติดตั้ง

อุปกรณ 

10.5 ผูเสนอราคาท่ีไดรับการพิจารณาราคาจะตองเสนอ ชื่อ - สกุล หัวหนาผูควบคุมงาน  หัวหนาชางรายชื่อ

ชาง  และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนแจงใหมหาวิทยาลัยฯทราบ กอนการเขาดําเนินการ  

10.6 การเขามาปฎิบัติงาน  ใหดําเนินการในเวลาราชการ ตั้งแตเวลา 8.30 – 16.30 น. แตถามีความจําเปน

ท่ีจะตองทําในวันหยุดราชการ  ใหประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท่ีไดรับมอบหมายให

ประสานงาน 

10.7 กอนเขาดําเนินการรื้อหรือติดตั้งอุปกรณดับเพลิง  ผูขายตองแจงเจาหนาท่ีท่ีประสานงาน หรือ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับทราบทุกครั้ง  และผูขายจะตองจัดทําแผนแสดงระยะเวลาการดําเนินงานให

คณะกรรมการพิจารณากอนการดําเนินงาน 

10.8 ระหวางการปฏิบัติงาน หากเกิดความเสียหายใดๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการกระทําของฝายผูขาย โดยปรากฏ

ความเสียหายท้ังตอชีวิตและ/หรือทรัพยสินของมหาวิทยาลัย หรือบุคลากรของมหาวิทยาลัย ผูขายจะตองเปน

ผูรับผิดชอบแตผูเดียวในทุกกรณีโดยไมสามารถปฏิเสธได 

      10.9 อุปกรณดับเพลิงของเดิมท่ีทําการรื้อถอน  ใหดําเนินการสงคืนทางมหาวิทยาลัยทุกชิ้นสวน  และนําไป

เก็บไวในพ้ืนท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด   

      10.10 เม่ือดําเนินการแลวเสร็จ  ผูขายจะตองดําเนินการตรวจความเรียบรอยของงานท่ีติดตั้งท้ังหมด  และ

เก็บความเรียบรอยของงานกอนการสงมอบงาน 
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                               แผนที่ 5 ของ 5 แผน 

 

 

      10.11 กอนการสงมอบงาน  ผูขายจะตองทําการทดสอบการใชงานของอุปกรณท่ีติดตั้ง โดยมีตัวแทนของ 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเปนผูรวมทดสอบดวย     

      10.12 ในการสงมอบพัสดุ  ผูขายจะตองจัดทําแบบผังการติดตั้ง (ASBUILT DRAWING) ปจจุบันในรูปแบบ

ของ CD  โปรแกรม AUTO CAD หรืออ่ืนๆ  รวมท้ังจัดสงรายงาน จํานวน 2 ชุด   

      10.13 ในการรื้อและติดตั้งอุปกรณดับเพลิง หากมีการเชื่อม การเจียร การตัด และการทํางานอ่ืนๆ ท่ีมีความ

เสี่ยง  ผูขายจะตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันพ้ืนท่ีการทํางานและอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PersonaI 

Protective Equipment) ไวเพ่ือปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอท้ังผูขาย และมหาวิทยาลัย 

 

11.  1งวดงาน –  1งวดเงิน 

เม่ือผูขายไดสงมอบงานติดตั้งอุปกรณดับเพลิง ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

จํานวน 2 ชุด แลวเสร็จครบถวนตามสัญญาฯตามระเบียบพัสดุ   

 

 

   หมายเหตุ  ผูสนใจสามารถวิจารณ เสนอขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะเ ก่ียวกับรางรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะนี้   เปนลายลักษณอักษรโดยทางไปรษณียตอบรับดวนพิเศษ  (EMS) สงไปท่ี กองพัสดุ   

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  เลขท่ี 9/9  หมู 9  ถนนแจงวัฒนะ  ตําบลบางพูด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

11120  หรื อทาง โทร ศัพทหมาย เลข  02 504 – 7123  , 02  504  – 7124   หรื อทาง โทรสารหมาย เลข  

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

ท่ีอยู หมายเลขโทรศัพทท่ีสามารถติดตอได      
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