ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
ประกวดราคาจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่)
จานวน 510 เครือ่ ง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
1. ความเป็นมา
ด้ว ยกรมบั ญชีกลางได้รั บ จั ดสรรเงิน งบประมาณรายจ่า ยประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จานวน 510 เครื่อง
ที่จะสิ้นสุดสัญญาจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้การจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) จานวน 510 เครื่อง
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็ น บุ ค คลซึ่ งอยู่ ร ะหว่างถูกระงับ การยื่นข้ อเสนอหรือท าสั ญ ญากั บหน่ ว ยงานของรั ฐ
ไว้ ชั่ ว คราวเนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บ
ที่ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง ก าหนดตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวี ยนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ กรมบัญชีกลาง
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
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3.11 ผู้ ยื่ นข้ อเสนอซึ่ งได้ รั บคั ดเลื อกเป็ นคู่ สั ญญาต้ องลงทะเบี ยนในระบบจั ดซื้ อจั ดจ้ างภาครั ฐ
ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
4. เงื่อนไขการจ่ายเงิน
กรมจะชาระค่าจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ (แบบรวมอะไหล่) โดยถือราคา
เหมารวมเป็นเกณฑ์และกาหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ
5. เงื่อนไขในการบารุงรักษา
รายละเอียดและข้อกาหนดการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ
(1) จานวนเครื่องปรับอากาศ
- มีเครื่องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ จานวนทั้งสิ้น 510 เครื่อง
จานวนเครื่องปรับอากาศอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากทาสัญญาครั้งนี้ ผู้รับจ้างต้อง
ดูแลบารุงรักษาให้ด้วยเป็นพิเศษ โดยไม่คิดราคาเพิ่มเติมจนกว่าจะสิ้นเวลาการบารุงรักษาปีนั้น
(2) รายละเอียดที่จะต้องรับผิดชอบบริการ บารุงรักษา ต้องไม่น้อยกว่าที่กาหนดไว้ ดังนี้
2.1 บริการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ตรวจบริการบารุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศให้อยู่ใน
สภาพปกติ เรียบร้อย สามารถใช้การได้ตลอดเวลา
2.2 ตรวจบริการบารุงรักษาระบบความเย็น
ตรวจวัดระดับน้ายาทาความเย็น หากฝาอุดชารุดให้เปลี่ยนใหม่
ตรวจบริการระบบหล่อลื่น บูช ลูกปืนมอเตอร์พัดลม หรือสายพาน
เป่าล้างคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ส่วนประกอบตลอดจนแผ่นกรองอากาศให้สะอาด
ตรวจบริการระบบท่อน้าทิ้ง ถาดรองน้าทิ้ง ขจัดสิ่งอุดตันให้สามารถไหลถ่ายเทได้สะดวก
(3) การบารุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ จะต้องทาอย่างน้อย 6 อย่าง คือ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งช่างที่ชานาญงานมาประจาที่กรมบัญชีกลาง อย่างน้อยวันละ 3 คน
ระหว่างเวลา 8.30 – 16.30 น. ทุกวันทาการ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการซ่อมบารุงรักษาครบถ้วน
หากช่างมาทางานไม่ครบตามจานวนที่กาหนด จะต้องถูกปรับเป็นรายวัน ๆ ละ 500 บาท
ช่างที่มาประจาที่กรมบัญชีกลาง ประกอบด้วยหัวหน้าช่าง จานวน 1 คน (วุฒิ ปวส. ด้านไฟฟ้า
และ ช่างที่ชานาญงาน จานวน 2 คน
ช่างผู้มาปฏิบัติงานต้องสวมเครือ่ งแบบของบริษัทฯ ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน พร้อมติดป้ายชื่อ
ประจาทุกคน
การบารุงรักษาประจาเดือน ผู้รับจ้างจะต้องทาการบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
ทุกเครื่องเดือนละไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง
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การบริการล้างทาความสะอาดครั้งใหญ่ ปีละ 2 ครั้ง ดังนี้
- ล้างทาความสะอาดคอยล์ร้อน คอยล์เย็น และส่วนอื่น ๆ ทั้งหมดด้วยน้ายา
ตามมาตรฐานของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
ล้างทาความสะอาดมอเตอร์คอยล์ร้อน และมอเตอร์คอยล์เย็น พร้อมหยอดน้ามัน
ทาความสะอาดขั้วไฟฟ้าของอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในเครื่อง
ในกรณีที่เครื่องปรับอากาศเกิดการชารุดขัดข้อง ทางฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือผู้ใช้
เครื่องปรับอากาศได้แจ้งขอบริการไป ผู้รับจ้างจะต้องทาการบริการบารุงรักษาแก้ไข ซ่อมแซมให้ใช้การได้โดยด่วน
ภายใน 1 วัน หรือในเวลาอันสมควร หากเห็นว่าล่าช้าเกินสมควรอาจทาให้เสียหาย ฝ่ายผู้ว่าจ้างสามารถหาช่างอื่น
มาทาการซ่อม เปลี่ยน ผู้รับจ้างจะต้องยินยอมเสียค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นทั้งหมด
(4) ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
หนังสือรับรองผลงานการซ่อมบารุงรักษาเครื่องปรับอากาศในครั้งนี้ จากส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนที่กรมเชื่อถือ
ใบประกอบวิชาชีพวิศวกร สาขาวิศวกรรมเครื่องกลประจาสานักงาน
หลักฐานเป็นผู้ประกอบการซ่อมเครื่องปรับอากาศโดยเฉพาะ (ภพ.20)
(5) ระยะเวลาในการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 –
30 กันยายน 2562
6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
กรมจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกณฑ์ราคา และพิจารณาจากราคารวม
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
7. หน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบดาเนินการ
กรมบัญชีกลาง สานักงานเลขานุการกรม กลุ่มงานบริหารพัสดุ ถนนพระราม 6 เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 2127 7531
เสนอแนะ วิจารณ์ ทาง e-mail osecrety@cgd.go.th

