รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Term of Reference : TOR)
งานจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จำนวน 4 เครื่อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร
------------------------------1.

หลักการและเหตุผล

ดวยกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (กบข.) ซึ่งเปนเจาของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร มีความประสงคจะ
จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จำนวน 4 เครื่อง ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร เนื่องจากมี
อายุการใชงานมานานกวา 20 ป ทำใหเริ่มเสื่อมสภาพ จากการตรวจสอบประสิทธิภ าพประจำป 2560 ไมผา น
มาตรฐานกำหนด (NFPA 25) จึงมีความจำเปนอยางยิ่ง ที่จ ะตองปรับ เปลี่ย นเครื่องสูบ น้ำ ดับ เพลิง ใหสามารถใช
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามมาตรฐานกำหนด เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอการใชงานภายใน
อาคาร
2.

วัตถุประสงค

เพื่อ จั ดซื้ อ พร อมติ ด ตั้งเครื่อ งสู บน้ำ ดับ เพลิง (Fire Pump) จำนวน 4 เครื่ อง ตามรายละเอีย ดคุ ณ ลัก ษณะ
เฉพาะที่กำหนดไวใน TOR นี้
3.

คุณสมบัติผูยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอตองมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่ระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic
Government Procurement : e-GP) กำหนด
4.

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
4.1 ขอกำหนดทางเทคนิค

4.1.1 รายละเอียดโดยทั่วไป
ชุ ด เครื่ อ งสู บ น้ ำ ดั บ เพลิ ง จะต อ งออกแบบและติ ด ตั้ ง ได ม าตรฐาน NFPA-20-Standard for the
Installation of Centrifugal Fire Pump เครื่องสูบน้ำทุกชุดจะตองไดรับการทดสอบและไดรับเครื่องหมายรับรอง
จากสถาบัน UL หรือ FM
4.1.2 ลักษณะของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Type of Fire Pump)
(1)
เครื่ อ งสู บ น้ ำ เป น ชนิ ด Non-Overloading Centrifugal Fire Pump ชนิ ด Vertical
Turbine Pump ขับดวยเครื่องยนตดีเซล มีความสามารถในการสูบน้ำไดไมนอยกวาที่ระบุไวในตารางขอ 4.1.4
(2) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงตองหมุนดวยความเร็วรอบไมเกิน 2,000 รอบตอนาที
(3) เครื่องสูบน้ำดับเพลิงพรอมเครื่องยนต จะตองประกอบติดตั้งมาบนฐานเหล็กอันเดียวกัน
และไดรับการ ทดสอบจากโรงงานผูผลิตเครื่องสูบน้ำ
(4) Pump Characteristice จะตองสามารถทำงานที่ Capacity 150% ของจุดใชงานโดย
Pressure ตองไมต่ำกวา 65% ของจุดใชงานและ Shut Off Head ตองไมเกิน 140% ของจุดใชงาน
4.1.3 โครงสรางของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Structure of Fire Pump)
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(1) DISCHARGE HEAD ทำดวยเหล็กหลออยางประณีตจากโรงงานผลิต มีสมรรถนะสูงและ
แข็งแรงทนทาน
(2) IMPELLER ตองเปนโลหะชิ้นเดียวทำดวย CAST BRONZE หรือเทียบเทา ไดรับการถวง
สมดุลทั้งขณะหยุดนิ่งและหมุนมาจากโรงงานผูผลิต
(3) SHAFT ประกอบดวย HEAD SHAFT, LINE SHAFT, BOLW SHAFT ทำดวย STAILESS
416
(4) CASING WEARING RING ตองเปนชนิดที่เหมาะสมกับสภาพการใชงาน ทำดวย
BRONZE, CHROMED IRON หรือ NICKEL IRON สามารถถอดออกเปลี่ยนไดสะดวก
(5) BEARING ตองเปนชนิด RETAINER ที่สามารถถอดออกซอมโดยงาย
(6) SEAL เปนชนิด PACKING SEAL ที่เลือกใชจะตองเปนไปตามขอแนะนำของผูผลิตตาม
ขนาดของเพลาความเร็วรอบ เพลาและความดันใชงานตามที่กำหนด
(7) ชุด Fire Pump จะตองประกอบเขากับชุดเกียร Right Angle Gear ที่ไดเลือกขนาดที่
เหมาะสมกับการใชงาน พรอมทั้งชุด Universal Joint ที่เหมาะกับเครื่องยนตและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงที่เลือกใช โดย
ชุด Right Angle Gear จะตองไดรับการสถาบัน UL หรือ FM
(8) Universal Joint จะตองมีฝาครอบปองกัน เครื่องยนตจะตองติดตั้งบนฐานที่ทำจากเหล็ก
โครงสราง (Structural Steel) ตามมาตรฐานผูผลิตเครื่องสูบน้ำ และตองติดตั้งเปนชุดเดียวกันจากโรงงานผูผลิต
เครื่องสูบน้ำทั้งชุด จะตองติดตั้งบนแทนคอนกรีตที่เหมาะสม โดยมีอุปกรณลดการสั่นสะเทือนไปยังอาคารที่มี
ประสิทธิภาพสูงรองรับ
4.1.4

เครื่องยนตดีเซล (Fire Pump Engine)
(1) รายละเอียดโดยทั่วไป
เครื่องยนตที่น ำมาใชในการขับเครื่องสูบ น้ำดับ เพลิง ต องเป น เครื่ องยนตที่ใชสำหรั บ
เครื่องสูบน้ำดับเพลิงโดยเฉพาะ และตองมีกำลังขับเคลื่อนไมต่ำกวาที่ระบุไวที่ความเร็วไมเกิน 3,000 รอบตอนาที โดย
วัดที่ Standard Sea Conditions ที่ระดับ 152.4 เมตร (500 ฟุต ) เหนือ ระดับ น้ ำทะเล และ 0.746 เมตร (29.38
นิ้ว) ปรอท ที่ 29.4oC (85oF) กำลังขับเคลื่อน (Brake Horse Power) ของเครื่องยนตจะตองสูงกวากำลังขับเคลื่อนที่
เครื่องสูบน้ำตองการสูงสุดไมต่ำกวา 10 เปอรเซ็นต เครื่องยนตดีเซลจะตองมีชื่อเสียงดีรูจักกันแพรหลายและมีอุปกรณ
อะไหลครบ ซึ่งหาไดงายภายในประเทศ
(2) ขอกำหนดและอุปกรณประกอบอื่น ๆ ของชุดเครื่องยนตดีเซลมีดังนี้
(ก) Governor สำหรับปรับรอบของเครื่องยนต ใหเปลี่ยนแปลงไมเกิน 10 เปอรเซ็นต
ที่ทุกสภาวะการทำงาน ของเครื่องสูบน้ำ และจะตองสามารถชวยคงความเร็วรอบของเครื่องยนตไดที่ Rated Speed
เมื่อเครื่อง สูบน้ำใชกำลังสูงสุด
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(ข) Overspeed Shut-Down Device
อุ ป กรณ ส ำหรั บ หยุ ด เครื่ อ งยนต เมื่ อ ความเร็ ว รอบของเครื่ อ งยนต เ กิ น 20
เปอร เซ็น ต ข อง Rated Speed และต อ งมี Manual Reset ประกอบพรอ มไฟสั ญ ญาณ แสดงว าเครื่ องยนต วิ่งที่
ความเร็วรอบสูงเกินที่แผง ควบคุมเครื่องยนตไฟสัญญาณจะดับเมื่อ Manual Reset แลว
(ค) Tachometer พรอมหนาปทม เพื่อแสดงความเร็วรอบตอนาทีของเครื่องยนต
(ง) Hour Meter พรอมหนาปทม เพื่อสำหรับบั น ทึกจำนวนชั่ วโมงการทำงานของ
เครื่องยนต
(จ) Oil Pressure Gauge สำหรับแสดงความดันของน้ำมันหลอลื่น
(ฉ) Temperature Gauge สำหรับแสดงอุณหภูมิของน้ำในระบบหลอเย็น
(ช) แผงควบคุ ม เครื่ อ งยนต (Engine Panel) ติ ด ตั้ ง ตำแหน ง ที่ เ หมาะสมของ
เครื่องยนตประกอบดวยแผง สำหรับติดตั้งเกจตาง ๆ หลอดสัญญาณ และชุดสตารทเตอรเครื่องยนตอัตโนมัติ การเดิน
สายไฟภายในแผงควบคุมจะทำสำเร็จมาจากโรงงานผูผลิต
(3) Battery and Charger
Maintenance Free Batteries and Battery Charger สำหรั บ สตาร ท เครื่ อ งยนต
แบตเตอรี่จะประกอบดวยแบตเตอรี่จริง 1 ชุด และแบตเตอรี่สำรอง 1 ชุด มีกำลังพอที่จะหมุนเพลาขอเหวี่ยงใหได
รอบตามที่ผูผลิตแนะนำเปนเวลานาน 6 นาที ที่ 5oC (41oF)
(4) Signal for Engine Running and Crank Termination
สัญญาณแสดงการทำงานของเครื่องยนตเปน Speed-Sensitive Switch
(5) Cooling System
ระบบระบายความรอนของเครื่องยนต เปนแบบระบายความรอนดวยน้ำแบบ Closed
Circuit Type ประกอบดวยปมน้ำระบายความรอนขับเครื่องยนตเองและ Heat Exchanger
(6) Engine Exhaust Pipe
(ก) ติดตั้งทอไอเสียจากเครื่องยนต (Engine Exhaust Pipe) จากหองเครื่อง (ชั้น B3)
เพื่อนำไอเสียไปทิ้งยังบริเวณนอกอาคาร (ชั้น 5 ของอาคาร) โดยใชทอเหล็กดำชนิดไมมีตะเข็บ มีขนาดตามที่ผูผลิต
แนะนำ การตอทอไอเสียเขากับเครื่องยนต ใหตอดวยทอออนเหล็กกลาไรสนิ ม ทอไอเสียจะตองหุมดวยฉนวนแค
ลเซี่ยมซิลิเกตหนา 38 มิลลิเมตร (1 1/2 นิ้ว) ตลอดความยาวของทอ หลังจากหุมฉนวนแลวจะตองหุมทับดวย แผน
อลูมิเนียมหนา 0.6 มิลลิเมตร (0.024 นิ้ว) อีกชั้นหนึ่ง
(ข) ติดตั้งกลองเก็บเสียงของทอไอเสียทั้ง 4 เครื่อง โดยมีระดับเสียงจากการทำงานไม
เกิน 85 dB (A) ที่ระยะหางจากจุดสุดทายของทอไอเสีย ไมเกิน 2 เมตร
(7) Fuel Tank (For Fire Pump Engine)
(ก) ถังน้ำมัน ดีเซลสำหรับ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง 4 เครื่อง มีขนาดบรรจุ พอที่ จะเก็ บ
น้ำมัน สำหรับใชในการเดินเครื่องยนตดีเซลไดอยางนอย 1.1 แกลลอน/แรงมา ติดตั้งอยูบนพื้นดิน มีทางนำเขา ที่
ระบายน้ำมัน ทอระบายอากาศ และ Sight Glass เพื่อดูระดับน้ำมันครบชุด (Fire Pump 1 เครื่อง / 1 ถังน้ำมัน)
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(ข) ติดตั้งทอทางน้ำมันเขา ทอ ทางน้ำมันออก ตั้งแตห องติดตั้งถังเก็ บ น้ำมัน จนถึ ง
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ทั้ง 4 เครื่อง
(ค) ติดตั้ง Level Switch เพื่อสงสัญญาณไปแสดงที่ตู Control เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
(ง) กอนการ Test Run เครื่องและภายหลัง Test Run เครื่องสูบน้ำดับเพลิงน้ำมัน
ในถังเก็บจะตองเทาเดิมเสมอ
(8) แผงควบคุมเครื่องยนต Engine Controller
(ก) แผงควบคุมชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจะตองเปนไปตามมาตรฐานของ NFPA 20
Standard for the Installation of Centrifugal Fire Pumps.
(ข) แผงควบคุมจะตองเปนชนิดที่ปองกันสนิ ม ฝุน และความชื้น เขาไปภายในตู ได
และเปนชนิดที่ประกอบ อุปกรณและเดินสายไฟเสร็จเรียบรอยมาจากโรงงานผู ผลิ ต และไดรับการรับรองจาก UL
หรือ FM แลว
(ค) แผงควบคุมจะตองเปนแบบ Automatically Start เมื่อความดันของน้ำในระบบ
ลดลงต่ำกวาที่กำหนด
(ง) แผงควบคุมจะตองประกอบดวยหลอดสัญ ญาณ กระดิ่งสัญ ญาณและ Contact
สำหรับตอไปยัง Remote Alarm Panel ตามที่ระบุจำนวนสัญญาณที่ตองการในแบบ
(จ) อุปกรณอื่นที่ตองการสำหรับ Engine Controller ตองมี เชน Weekly Program
Timer, Runing Period Timer, Lock-Out Relay และ Pressure Recorder เปนตน
(ฉ) ต อ งมี Auxiliary Contact อ ย างน อ ย Normally-Open (No) 2 ชุ ด แ ล ะ
Normally-Closed (NC) 2 ชุดหรือมี Changover Contact 2 ชุด
(ช) แผงควบคุมจะตองประกอบไปดวยอุปกรณอยางนอย ดังนี้
a) Pressure Switch
b) Weekly Test Program Timer
c) Automatic Test Run Program
d) Solid State Crank Cycle Control
e) Battery Charger
f) Pressure Recorder หรือ ดีกวา
g) Stop Button
h) Ammeter
i) Voltmeter
j) Alarm Devices Such as for Oil Pressure, Low Fuel Level, Water
Temperature, Failure to Start, Over-Speed, Battery No. 1 Failure, Battery No. 2 Failure, and Charger
Loss.
k) Other Standard Control Accessories Such as Relays, Pilot
Lamp, Fuses, Push Button and Alarm Bell.
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(ซ) อุปกรณประกอบระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump Fitting) ใหจัดหาและ
ติดตั้งอุปกรณประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามที่ระบุ และกำหนดขนาดในแบบ
(9) ผูขายตองจัดหาพรอมติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิงพรอมเครื่องยนต จำนวน 4 ชุด ตาม
ขนาดที่กำหนดในตาราง หรือดีกวา
DESCRIPTION

LOW ZONE

HIGH ZONE

FP-01 (HFC)

FP-02 (SPK)

FP-03 (HFC)

FP-04 (SPK)

TYPE OF PUMP

VERTICAL TURBINE

VERTICAL TURBINE

VERTICAL TURBINE

VERTICAL TURBINE

TYPE OF DRIVEN

DIESEL ENGINE

DIESEL ENGINE

DIESEL ENGINE

DIESEL ENGINE

< 3,000

< 3,000

< 3,000

< 3,000

PUMP ROOM

PUMP ROOM

PUMP ROOM

PUMP ROOM

RATED CAPACITY (gpm)

1,500

750

750

1,000

RATED HEAD (ft.)

394

328

541

607

NO. OF STAGE

MULTI - STAGE

MULTI - STAGE

MULTI - STAGE

MULTI - STAGE

TYPE OF SEAL

PACKING

PACKING

PACKING

PACKING

PUMP SPEED (rpm)

< 2,000

< 2,000

< 2,000

< 2,000

10 psi DROP BELOW
JOCKEY PUMP
START PRESSURE

10 psi DROP BELOW
JOCKEY PUMP
START PRESSURE

10 psi DROP BELOW
JOCKEY PUMP
START PRESSURE

10 psi DROP BELOW
JOCKEY PUMP
START PRESSURE

MANUAL

MANUAL

MANUAL

MANUAL

394

328

541

607

ENGINE SPEED (rpm)
LOCATION

PUMP STARTING
PRESSURE (psi)
PUMP STOPINGING
PRESSURE (psi)
OPERATING PRESSURE
OF RELIEF VALVE (ft.)

(10)
ผูขายตองจัดหาและติดตั้งทอน้ำดับเพลิง และอุปกรณประกอบทอน้ำทั้งหมด เพื่อให
ระบบสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ
(11)
ผูขายตองรื้อถอนทอน้ำดับเพลิง รวมถึงอุปกรณประกอบทอน้ำทั้งหมดที่ตอกับเครื่อง
สูบน้ำดับเพลิง และขนยายไปเก็บไวบริเวณที่ฝายบริหารอาคารกำหนด
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(ก) ผูขายตองเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้ง 4 ชุด พรอมอุปกรณประกอบตางๆ โดย
จะตองเปนของใหมที่ไมเคยใชงานมากอน และตองเปลี่ยนใหมนับตั้งแตเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จนถึงหนาวาลวเปด-ปด
น้ำดับเพลิง (Gate Valve) โดยวัสดุอุปกรณทั้งหมดที่จะนำมาใชตองไดรบั ความเห็นชอบจากผูซ้อื กอนดำเนินการ
(ข) ผูขายตองจัดซื้อพรอมติดตั้ง Pressure Relief Valve (PRV) สำหรับเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิงทั้ง 4 ชุด เพื่อปองกันไมใหระบบไดรับความเสียหายจากความดันดันที่มากเกินกวาที่อุปกรณจะรับได เเละเมื่อ
เวลาความดันในระบบสูงถึงคาที่ตั้งไว วาลวจะตองเปดเพื่อระบายความดันออกจากระบบดับเพลิง ซึ่งความดันดันใน
การปรับตั้งใหเปนตามมาตรฐาน NFPA 20 Standard
(ค) ผูขายตองจัดทำแผนงานที่เหมาะสมในการเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทั้ง 4 ชุด
โดยกำหนดใหทำการเปลี่ยนครั้งละ 1 ชุด ใหเสร็จเรียบรอยกอนดำเนินการเปลี่ยนในชุดถัดไป
(ง) ผู ข ายต อ งตรวจสอบพื้ น ที่ ติ ด ตั้ ง และจั ด ทำแบบ Shop Drawing ก อ นการ
ดำเนินการสั่งของ และการติดตั้งจริง หากเครื่องหรืออุปกรณตางๆ ที่นำมาไมสามารถติดตั้งได เปน ความรับผิดชอบ
ของผูขายในการจัดหาเครื่องหรืออุปกรณใหมทดแทน เพื่อใหสามารถติดตั้งไดครบถวนตามขอกำหนด
(จ) ในระหวางดำเนินการจะตองมีแผนฉุกเฉิน และแผนรองรับในกรณี เกิดเหตุเพลิง
ไหม เพื่อใหผูใชงานอาคารเกิดความปลอดภัย
(ฉ) ผูขายตองดำเนินการจัดทำการทดสอบระบบ (Commissioning Test) ทั้ง 4 ชุด
รวมถึงการปรับตั้งคาความดันตางๆ ของระบบใหเหมาะสมกับการใชงานของอาคาร
(ช) ผูขายตอ งดำเนินการจัดทำการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับ เพลิ ง
(Performance Test) ทั้ง 4 ชุด ใหเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 25 (โดยบริษัทภายนอกที่ผานหรือไดเอกสารรับรอง
ผลการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง NFPA 25) พรอมทั้งมีการรับรองจากวิศวกรเครื่องกลระดับ
สามัญวิศวกร
(ซ) ผูขายตองดำเนินการจัดทำแบบ As-Built ตามการติดตั้ งจริง โดยให จัด สงใน
รูปแบบกระดาษ A3 จำนวน 3 ชุด บันทึกลง thumb drive ในรูปแบบไฟล AutoCAD & PDF File จำนวน 2 ชุด
(ฌ) ผูขายจะตองจัดซื้อพรอมติดตั้งอุปกรณโดยเลือกใชผลิตภัณฑตามตารางที่
กำหนดให หรือเทียบเทา ดังตอไปนี้
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Item
1.

2.

3.

Equipment

Country of Original Manufacturer

Fire Pump
Peerless

USA

Worthington

USA

Aurora

USA

Fairbank Morse

USA

Allis-Chalmers

USA

Patterson

USA

Diesel Engine
Cummins

USA

Catterpillar

USA

Clarke

USA

Detroit

USA

Controller
Master

USA

Firetrol

USA

GTE

USA

Tornatech

CANADA

Sylvania

USA

Lexington

USA

Metron

USA
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Item
4.

Equipment

Country of Original Manufacturer

Black Steel Pipe Sch. 40 Seamless
(ASTM A53 Grade B)
Nippon Steel

Japan

Kawazaki

Japan

NKK

Japan

Sumitomo

Japan

หรือเทียบเทา
5.

Pressure Relief Valve
Muesco

USA

Cla-Val

USA

OCV

USA

Singer

Canada

4.2 ผูขายจะตองดำเนินการสำรวจพื้นที่ในการปรับปรุงและติดตั้ง รวมถึงจัดทำแบบในการติดตั้งใหเรียบรอย
กอนการดำเนินการติดตั้งจริง
4.3 ผูเสนอราคาจะตองดำเนิน การจัดซื้อเครื่องสูบ น้ำชุดเดิมของอาคาร และทั้งเสนอราคาเครื่องสูบ น้ ำ
ดับเพลิงชุดใหมจำนวน 4 ชุด ตามรายละเอียดคุณลักษณะตาม TOR นี้เพื่อติดตั้งทดแทนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชุดเดิม
ของอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร
4.4 ผูข ายตอ งจั ดหาอุป กรณตามรายละเอียดและลักษณะเฉพาะของวัสดุ แ ละอุ ป กรณ ของผลิ ตภัณ ฑ ที่
ตองการและเปนที่ยอมรับ ตองไมขัดกับความตองการและขอบเขตงานที่กำหนดไว
4.5 ผูขายตองปรับปรุงพื้นหองเครื่องระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชั้น B3 ใหม โดยปรับปรุงเปนพื้น อีพ็อกซี่
(Epoxy) เพื่อความสวยงามและปองกันของเหลวตางๆ เชน น้ำ, น้ำมัน สิ่งสกปรกตางๆ
4.6 ตลอดระยะเวลาการรับประกันความชำรุด บกพรองผูข ายจะต องจัดให มีการบำรุงรักษาเครื่องสู บน้ำ
ดับเพลิงชุดใหม ตามขอกำหนดดังตอไปนี้
4.6.1 ผูขายตองตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชุดใหม จำนวน 4 ชุด อยางนอยเดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน
4.6.2 ผูขายตองเปลี่ยนถายน้ำมันเครื่อง, ไสกรองน้ำมันตางๆ, ไสกรองอากาศ และอะไหล อื่น ตาม
ขอแนะนำของผูผลิตหรือตามความจำเปน ไมนอยกวาปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน
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4.6.3 ผูขายต องทดสอบประสิท ธิภาพการทำงานของเครื่องสู บ น้ำดั บ เพลิ ง (Fire Pump) จำนวน 4
เครื่ อ ง ตามมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA 25) รวมทั้ งจั ด ส งรายงานผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพอยางนอยปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน
4.7 ผูขายจะตองจัดการอบรมเกี่ยวกับการใชงานและการบำรุงรักษาเครื่องสูบ น้ำดับเพลิงชุ ดใหม ใหแก
บุคลากรของ กบข. ไมนอ ยกวา 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลาการอบรมไม นอยกวา 2 ชั่วโมง รวมทั้งจัด เตรีย มเอกสาร
ประกอบการอบรมใหเพียงพอแกผูเขารับการอบรมดวย
4.7.1 การอบรมตองดำเนินการโดยวิทยากรจากผูผลิตหรือผูแทนจำหนายของผูผลิต
4.7.2 การฝกอบรมใหทำทุกหั วขอและระบบทุกระบบที่จ ะตองใช งานและบำรุงรักษาโดยใหป รากฏ
รายละเอียดอยางชัดเจนทั้งในคูมือการใชงานและคูมือการบำรุงรักษา
4.8 ขอกำหนดทั่วไป
4.8.1 ผูขายและบุคลากรของผูขายตองปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ผูบริหารอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร
กำหนดอยางเครงครัด รวมทั้งตองแตงกายใหเหมาะสมรัดกุมและมีอุปกรณความปลอดภัยในการทำงานอยางครบถวน
4.8.2 ผูขายตองดำเนินงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตาม พรบ. ดานความปลอดภัยอยางเครงครัด
4.8.3 ผูขายตองจัดเตรียมบุคลากรใหเพียงพอตอการปฏิบัติงานและสามารถทำงานใหแลวเสร็จตาม
งานที่กำหนด
4.8.4 ผูขายตองจัดเตรียมอุปกรณปองกันหรือปายเตือนใหผูใชอาคารทราบถึงการทำงานของผูขาย
และบุคลากรของผูขายเพื่อความปลอดภัยในขณะที่มีการทำงานในพื้นที่นั้นๆ
4.8.5 ผูขายและบุคลากรของผูขายตองประสานงาน อำนวยความสะดวก และใหความรวมมือทุ ก
กรณีแกผูบริหารอาคารของ กบข. ในการเขาตรวจสอบการทำงาน รวมทั้งตองปฏิบัติตามระเบี ยบปฏิ บัติที่กำหนด
สำหรับการเขาทำงานของผูขายในอาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ทุกประการ
4.8.6 ผูขายเริ่มทำงานได ตั้งแตเวลา 18:00 น. ของวัน ศุกรเป นตนไปจนถึ งเวลา 24:00 น. ของวั น
อาทิตย กรณีที่จำเปนตองทำงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนด ใหขออนุญาตเขาทำงานเปนกรณีไป
4.8.7 กรณีผูขายดำเนินการลงติดตั้งอุปกรณประกอบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงภายในบอเก็บน้ำประปา
(Water Tank) ผู ข ายต อ งดำเนิ น การทำความสะอาดบ อ เก็ บ น้ ำ ประปา (Water Tank) ให กั บ อาคารฯ หลั ง จาก
ปฏิบัติงานแลวเสร็จ
4.8.8 ผูขายตองจัดเก็บวัสดุอุปกรณตางและเครื่องมือเครื่องใชตางๆ ที่ ใชในการทำงานใหเรียบรอย
รวมทั้ ง ทำความสะอาดพื้ น ที่ท ำงานให เรีย บรอ ยทุ ก ครั้ง เพื่อ ไม ให มีผ ลกระทบตอ ผูใช อาคาร และเมื่ อ ผูข ายและ
บุคลากรของผูขายสิ้นสุดเวลาการทำงานในแตละวันและตองออกจากพื้นที่ทำงาน ใหหัวหนางานที่ไดรับมอบหมาย
จากผูขายประสานงานกับผูบริหารอาคารที่ไดรับมอบหมายจาก กบข. เพื่อตรวจสอบความเรียบรอยของพื้นที่ทำงาน
และบันทึกการตรวจสอบพื้นที่ทำงานทุกครั้ง
4.8.9 ผูขายตองรับ ผิดชอบคาใชจายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น แก กบข. หรือบุ คคลอื่ น ใดซึ่ ง
ผูขายและบุคลากรของผูขายไดกอขึ้นทั้งหมดในระหวางการทำงาน
5

คุณสมบัติบุคลากร
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5.1 ผูขายตองมีชางที่มีคุณวุฒิและความรูความชำนาญในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) มา
ดำเนิ นการตามสัญ ญาในจำนวนที่เพียงพอตอการทำงานในแตล ะวั น โดยต องเปน บุ คคลที่ ถือสั ญ ชาติไทยตองขึ้น
ทะเบียนนายจาง/ลูกจางตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมใหถูกตอง ถาหากเปนคนงานตางดาวจะตองขึ้นทะเบียน
แรงงานตางดาวตามกฎหมายวาดวยการทำงานของคนตางดาวใหถูกตองดวย
5.2 ผูขายตองแตงตั้งวิศวกรผูไดรับใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ที่มี
ความเชี่ยวชาญในการใหบริการตามขอบเขตงานที่กำหนดไวใน TOR นี้ เพื่อทำหนาที่เปนผูควบคุมการดำเนินงาน
ทั้งหมดของผูซื้อตลอดระยะเวลาตามทีดำเนินงานตามสัญญานี้
6

หลักฐานการยื่นขอเสนอ
ผูยื่นขอเสนอจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมการเสนอราคาโดยแยกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้
6.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนนิติบุคคล
(ก) ห างหุ นสวนสามั ญ หรือหา งหุน สว นจำกั ด ให ยื่ นสำเนาหนั งสื อรับ รองการจดทะเบี ยนนิ ติ
บุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับ ถึงวันที่ยื่น ขอเสนอ บัญ ชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผู มีอำนาจควบคุ ม (ถ ามี )
พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(ข) บริ ษั ท จำกั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจำกั ด ให ยื่ น สำเนาหนั ง สื อ รั บ รองการจทะเบี ย น
นิติบุคคลที่มีระยะเวลาไมเกิน 90 วัน นับถึงวันที่ยื่นขอเสนอ หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมี
อำนาจควบคุม(ถามี) บัญชีผูถือหุนรายใหญ (ถามี) พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ไมใชนิติบุคคลใหยื่นสำเนาบัตรประจำตัว
ประชาชนของผูนั้น สำเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สำเนาบั ตรประจำตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผูเปนหุนสวนที่มิไดถือสัญชาติไทย พรอมทั้งรับรองสำเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูยื่นขอเสนอเปนผูยื่นขอเสนอรวมกันในฐานะเปนผูรว มคา ใหยื่นสำเนาสัญญาของการเขา
รวมคา และเอกสารตามที่ระบุไวใน (1) หรือ (2) ของผูรวมคา แลวแตกรณี
(4) เอกสารเพิ่มเติมอื่น ๆ ไดแก สำเนาใบทะเบียนพาณิชย สำเนาทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้ง
รับรองสำเนาถูกตอง
6.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณี ที่ ผูยื่ นข อ เสนอมอบอำนาจให บุ ค คลอื่น กระทำการแทนให แ นบหนั ง สื อ มอบอำนาจ
ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย จะตองระบุในหนังสือมอบอำนาจใหชัดเจนวามีอำนาจในการเสนอราคาแทน หรือ
ทำการในเรื่องใด โดยมีห ลัก ฐานแสดงตัว ตนของผูม อบอำนาจและผูรับ มอบอำนาจ (แนบสำเนาบั ตรประจำตั ว
ประชาชนผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจพรอมรับรองสำเนาถูกตอง) ทั้งนี้ หากผูรับมอบอำนาจเปนบุคคลธรรมดา
ตองเปนผูที่บรรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแลวเทานั้น
(2) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (ถามี)
(3) ผู ยื่ น ข อ เสนอต อ งจั ด ทำตารางเปรี ย บเที ย บคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น เสนอราคา รายละเอี ย ด
คุณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ กบข. ตอ งการ และการรับประกัน (ถามี) ตาม TOR นี้ กับ ข อ เสนอของผูยื่น ข อเสนอ ซึ่ ง
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คุณ ลักษณะเฉพาะจะตองระบุหัวขอใหถูกตองตรงกันกับเอกสารหรือแคตตาล็อกที่เสนอโดยให จัดทำในรูปแบบ
ดังตอไปนี้
ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง

รายละเอียดขอเสนอ

เอกสารอางอิง

 คั ด ลอกคุ ณ สมบั ติ ข องผู ยื่ น  ตรงหรื อ ดี ก ว า  ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู ยื่ น ข อ เสนอ  ระบุ เ ลขหน า ของ
ขอเสนอ
ขอกำหนดตาม ราคา
เอ ก ส า ร อ า งอิ ง
 คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด TOR
 ระบุรายการและรายละเอี ย ด หรือแคตตาล็อก
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงาน
คุณ ลั ก ษณะเฉพาะของงานที่
ตามที่กำหนดใน TOR
เสนอมาใหพิจารณา
 คัดลอกการรับประกัน
 ระบุรายละเอียดการรับประกัน
งานที่เสนอมาใหพิจารณา

(4) ผูยื่นขอเสนอตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
4.1 สำเนาใบประกอบวิชาชีพของวิศวกรผูควบคุมงาน สาขาเครื่องกล ระดับสามัญวิศวกร
4.2 แผนการดำเนินการ
7

การเสนอราคา
7.1 ผูยื่นขอเสนอตองยื่นขอเสนอและเสนอราคาโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
7.2 ราคาที่เสนอจะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอื่น (ถามี) รวมคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
7.3 ผูยื่น ขอเสนอตองยืนราคาเปน เวลาไมนอยกวา 90 วัน นับตั้งแตวัน ที่เสนอราคา โดยภายในกำหนด
ยืนราคา ผูยื่นขอเสนอจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและถอนการเสนอราคามิได
7.4 ผูยื่น ขอ เสนอจะตอ งดำเนินการสงมอบพัส ดุแ ละงานที่ทำไมเกิน 300 วัน นับ ถัดจากวัน ลงนามใน
สัญญา หรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจาก กบข. ใหสงมอบพัสดุ
8

หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณา
การพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ กบข. จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคารวม

9

การทำสัญญาซื้อขาย
ผูชนะการคัดเลือกจะตองทำสัญญาซื้อขายตามแบบที่ กบข. กำหนด ภายใน 15 วัน นัดถัดจากวันที่ไดรับ
แจง และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาสิ่งของที่ซื้อ
10

คาจางและการจายเงิน
กบข. จะจายคาพัสดุและงานอื่นทั้งหมดซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวย
แลว ใหแกผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูขายภายใน 30 วัน เมื่อผูขายไดปฏิบัติงานถูกตองและครบถวน
ตามสัญญาซื้อขายหรือขอตกลง และ กบข. ไดตรวจรับมอบงานซื้อขายเรียบรอยแลวพรอมทั้ง กบข. ไดรับหนังสือ
เรียกเก็บเงินจากผูขาย โดยแบงการจายเงินออกเปน 3 งวด ดังตอไปนี้
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งวดที่ 1 เปนจำนวนเงินรอยละ 60 ของคาสิ่งของที่ซ้อื ขาย เมื่อผูขายไดสงมอบ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง
(Fire Pump) จำนวน 4 เครื่อง ที่อยูในสภาพที่สมบูรณ ณ. สถานที่ติดตั้ง อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร ใหแลวเสร็จ
ภายใน 240 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 เปนจำนวนเงินรอยละ 30 ของคาสิ่งของที่ซื้อขาย เมื่อผูขายไดดำเนินงานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิง (Fire Pump) จำนวน 4 เครื่อง แลวเสร็จและสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ ให แลวเสร็จภายใน 285 วัน
นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
งวดที่ 3 (งวดสุด ท า ย) เปน จำนวนเงินร อยละ 10 ของค า สิ่ งของที่ ซื้อ ขาย เมื่ อ ผูข ายได ท ดสอบ
ประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) จำนวน 4 เครื่อง แลวปรากฏวาสามารถใชงานได
อย า งสมบู ร ณ ต ามมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA 25) รวมทั้ งจั ด ส ง รายงานผลการ
ทดสอบประสิทธิภาพดังกลาวใหแกผูซื้อใหแลวเสร็จภายใน 300 วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา
ผูขายจะตองทำขอมูลเปรียบเทียบงานที่สงมอบแตละงวดงานกับงานตามที่สัญญากำหนดวาสงมอบได
ครบถวนหรือไม โดยใหจัดทำในรูปแบบ ดังตอไปนี้

ลำดับ

ขอกำหนดตาม TOR

ความสอดคลอง

รายละเอียดของงานที่สงมอบ

เอกสารอางอิง

 คัดลอกขอกำหนดรายละเอียด  ตรงหรือดีกวา  ระบุ รายการและรายละเอี ย ด  ระบุเลขหนาของ
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของงาน ข อ ก ำ ห น ด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและ เอกสารอ า งอิ ง
ตามที่กำหนดใน TOR
ตาม TOR
ง า น อื่ น ทั้ ง ห ม ด ที่
หรือแคตตาล็อก
สงมอบ
 คัดลอกการรับประกัน
 ระบุรายละเอียดการรับ ประกั น
พั ส ดุ แ ละงานอื่ น ทั้ ง หมดที่ ส ง
มอบ

11 อัตราคาปรับ
11.1 กรณี ที่ ผูข ายนำงานที่ ซื้อขายไปช ว งตอ ให ผูอื่น ทำอีก ทอดหนึ่ งโดยไมได รับ อนุ ญ าตจาก กบข. จะ
กำหนดคาปรับสำหรับการฝาฝนดังกลาวเปนจำนวนรอยละ 10 ของวงเงินของงานซื้อขายชวงนั้น
11.2 กรณีที่ผูขายปฏิบัติผิดสัญญาซื้อขายนอกเหนือจากขอ 11.1 จะกำหนดคาปรับตามสัญญาซื้อขายหรือ
ขอตกลงจางเป นหนังสือใหคิดในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาคา สิ่งของที่ยังไมไดรับ มอบตอวัน โดยคาปรับที่ผูขาย
จะตองชำระใหแกผูซื้อจะนับถัดจากวันกำหนดแลวเสร็จตามสัญญา
12 การรับประกันความชำรุดบกพรอง
ผูชนะการคัดเลือกซึ่งไดทำสัญญาซื้อขายจะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของพัสดุและงานอื่นที่ทำที่
เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับถัดจากวันที่ กบข. ไดรับมอบพัสดุและงานอื่นทั้งหมดโดยถูกตองครบถวน
ถาหากปรากฏวามีความชำรุดบกพรองของพัสดุและงานอื่นที่สงมอบเกิดขึ้น ตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหสามารถ
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ใชงานไดภายใน 24 ชั่วโมง นับแตเวลาที่ไดรับแจงเหตุ และจัดการซอมแซมแกไขหรือเปลี่ยนใหมใหอยูในสภาพดังเดิม
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชำรุดบกพรอง
13 วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงินในการจัดซื้อครั้งนี้เปนเงิน 14,300,000.00 บาท (สิบสี่ลานสามแสนบาทถวน) ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ภาษีอาการอื่น และคาใชจายทั้งปวงดวยแลว
14 ขอกำหนดและขอสงวนสิทธิ์
14.1 “ผูยื่น ขอ เสนอซึ่ง กบข. ไดคั ดเลือ กแล ว ไม ไปทำสัญ ญาหรือ ข อตกลงซื้อ เป นหนั งสื อ ภายในเวลาที่
กำหนด กบข. จะริบหลักประกันการยื่นขอเสนอ (ถามี) หรือเรียกรองจากผูอออกหนังสือค้ำประกันการยื่นเสนอราคา
ทันที และอาจพิ จารณาเรีย กรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งจะพิจ ารณาให เปน ผู ทิ้งงานตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ”
14.2 ในระหวางดำเนินงาน ถาหาก กบข. จำเปนตองปรับ เพิ่มหรือลดเนื้องานที่อยูในขอบเขตตาม TOR นี้
กบข. สามารถดำเนินการไดโดยคิดราคางานเพิ่มหรือลดที่เกิดขึ้นจริงตามสวนของคาพัสดุตามสัญญา
14.3 การพิจารณาอนุมัติ ใหความเห็นชอบ หรือวินิจฉัยใดเกี่ยวกับการทำงานตาม TOR นี้ ใหเปนอำนาจของ
กบข. หรือคณะกรรมการพัสดุที่ กบข. แตงตั้งขึ้น
14.4 ผูขายที่ไดรับการคัดเลือกตองทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risk Insurance) เพื่อคุมครอง
ความเสียหายตอ กบข. และบุ คคลภายนอกตลอดระยะเวลาที่ผูขายดำเนิน งานตาม TOR นี้ ในวงเงิน ค าสิ น ไหม
ทดแทนครั้งละไมเกิน 10,000,000 บาท ตอการเกิดเหตุ 1 ครั้ง สงใหผูซื้อพิจารณากอนเริ่มดำเนินการตามสัญญา
15

มาตรการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ดวย กบข. มีนโยบายตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบที่บั่นทอนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ กบข.
ไมยอมรับการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ (Zero Tolerance) ไมวาจะเปนการกระทำโดยบุคลากรของ กบข.
หรือบริษัทในเครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. ซึ่งรวมถึงคูคาของ กบข. ทุกราย นอกจากนี้
กบข. ยังยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม จรรยาบรรณ และรับผิดชอบตอสังคมและผูมีสวนไดเสียทุกกลุม
ดวย
กบข. จึงขอความรวมมือจากผูยื่นขอเสนอ หากพบเห็นการกระทำของบุคลากรของ กบข. หรือบริษัทใน
เครือของ กบข. หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับกิจการของ กบข. หรือคูคาของ กบข. รายใดที่มีการกระทำเขาขายทุจริต ติด
สินบน หรือเรียกรับเงิน ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเหมาะสม ไมวาในรูปแบบใด ขอใหแจงโดยตรงไปยังบุคคล
และที่อยูดังตอไปนี้
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“ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ
ฝายตรวจสอบภายใน กองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ถนนพระราม 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500”
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ผูจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
1. นางสาวดวงธิดา
2. นายวิทวัตร

17

เกตุศรี
สังขแกว

ตัวอยางตารางแสดงปริมาณงานและราคา

ลำดับ

รายละเอียดงานทั้งหมด

ปริมาณ

หนวย

1

เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิด VERTICAL
TURBINE ขนาดไมนอยกวา 1,500 gpm
เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ชนิด VERTICAL
TURBINE ขนาดไมนอยกวา 750 gpm
เค รื่ อ งสู บ น้ ำดั บ เพ ลิ ง ช นิ ด VERTICAL
TURBINE ขนาดไมนอยกวา 750 gpm
เค รื่ อ งสู บ น้ ำดั บ เพ ลิ ง ช นิ ด VERTICAL
TURBINE ขนาดไมนอยกวา 1,000 gpm
งานรื้อถอนเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเกา
งานปรั บ ปรุง ท อ น้ ำ ดั บ เพลิ ง พร อ มอุ ป กรณ
ประกอบตั้ งแต เครื่อ งสู บ น้ ำ ดั บ เพลิ ง จนถึ ง
หนาวาลวเปด-ปดน้ำดับเพลิง (Gate Valve)

1

Set

1

Set

1

Set

1

Set

4
4

Set
Set

2
3
4
5
6

7

งานปรับปรุงทอไอเสีย

4

Set

8

ถังน้ ำมั น ดี เซลสำหรั บ เครื่อ งสูบ น้ ำดั บ เพลิ ง
(1.1 แกลลอน/แรงมา)

4

Set

คาวัสดุ/
อุปกรณ
(บาท/
หนวย)

คาแรง
(บาท/
หนวย)

รวมจำนวน
เงิน
(บาท)
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ลำดับ

รายละเอียดงานทั้งหมด

ปริมาณ

หนวย

9

ปรั บ ปรุ ง พื้ น ห อ งเครื่ อ งระบบเครื่ อ งสู บ น้ ำ
ดั บ เพลิ ง ชั้ น B3 ใหม โดยปรั บ ปรุ ง เป น พื้ น
อีพ็อกซี่ (Epoxy)

1

Job

10

Support & Accessory

1

Job

11

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกประเภท (All Risk
Insurance)
ทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสูบ
น้ำดับเพลิง (NFPA 25) ปละ 1 ครั้ง
ราคารวมกอน VAT
VAT 7%
ราคารวม VAT

1

Job

2

Year

12

คาวัสดุ/
อุปกรณ
(บาท/
หนวย)

คาแรง
(บาท/
หนวย)

รวมจำนวน
เงิน
(บาท)

18 ภาคผนวก
18.1 แบบ Floor Plan B3
18.2 Riser Diagram For Fire Hose System
18.3 Riser Diagram For Sprinkler System
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