
-ร่าง- 

ขอบเขตงาน (TOR) 

โครงการจดัหาครภุณัฑ์อาคารนวมินทราธริาช (ครภุณัฑ์สํานักงาน) 
การจดัซื้อชดุอุปกรณป์รบัแสงและกนัความร้อนภายนอกอาคาร พร้อมตดิตั้ง   

ด้วยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนกิส ์
---------------------------------- 

 

1.  ความเปน็มา 
 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาตร์ได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (อาคารนวมิน 
ทราธิราช)  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 20 ช้ัน  มีช้ันจอดรถใต้ดิน จํานวน 2 ช้ัน  โดยมีพ้ืนที่ก่อสร้าง 
รวมท้ังสิ้น 52,475 ตารางเมตร  ประกอบด้วย พ้ืนที่ใช้สอย 41,475 ตารางเมตร  และพื้นที่จอดรถ 
11,000 ตารางเมตร จอดรถได้ประมาณ 400 คัน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างจากเงิน
งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 708,267,000.- บาท (เจ็ดร้อยแปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
และสถาบันฯได้ใช้งบประมาณเงินรายได้สมทบ จํานวน 90,000,000.- บาท (เก้าสิบล้านบาทถ้วน) รวมเป็น
เงินที่ใช้ในการก่อสร้างทั้งสิ้น 798,267,000.- บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบแปดล้านสองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาท
ถ้วน) โครงการได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  กําหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ภายในวันที่           
2 มีนาคม 2556  อาคารดังกล่าวประกอบด้วย  ห้องเรียน และที่ทําการของหน่วยงาน คณะ/สํานักต่าง ๆ    
ของสถาบันฯ 
  เพื่อให้การใช้ประโยชน์ของอาคารสนองตอบความต้องการในการขยายบทบาทภารกิจของ
สถาบันฯได้อย่างทันการ สถาบันฯจึงต้องเร่งดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงานชุดอุปกรณ์ปรับแสงและกัน
ความร้อนภายนอกอาคาร พร้อมติดต้ัง ที่อาคารดังกล่าว 
 
2.  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 

 เพื่อให้การดําเนินการจัดหาครุภัณฑ์สํานักงาน สําหรับอาคารนวมินทราธิราชแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถาบันฯ 
 
3.  คณุสมบตัผิูป้ระสงค์จะเสนอราคา 
 

1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส ์

                 2.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบของทางราชการ 
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  3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นและ/หรือ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศ
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม 

  4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอม
ขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

  5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือผู้แทนจําหน่ายที่ได้รับแต่งต้ังอย่าง
เป็นทางการจากเจ้าของผลิตภัณฑ์อยู่ในปัจจุบัน  โดยจะต้องแสดงหลักฐานในวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคา 

6.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล      และมีผลงานการขายและติดต้ังชุดอุปกรณ์ 
ปรับแสงและกันความร้อนภายนอกอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 3,500,000.- บาท (สามล้านห้าแสนบาท
ถ้วน) โดยเป็นผลงานสัญญาเดียว และเป็นผลงานที่ดีย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่งานติดต้ังแล้วเสร็จ 
จนถึงวันที่ย่ืนเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับ
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฏหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯเชื่อถือ  โดย
จะต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองผลงานหรือสําเนาสัญญามาพร้อมกันในวันยื่นเอกสารประกวดราคา 
                    7.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อของสถาบันฯ 
                    8.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องปฎิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคล หรือนิติ
บุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2554 (ข้อ 15) *(หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช.ที่ ปช0028/ว
0009 ลว.26มี.ค.55) ดังนี้ 
                           8.1   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชี 
         รายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                          8.2    บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการ 
         จัดซื้อจดัจ้างด้วยระบบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส(์e-Government Procurement                     
                                   : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ 
                                   ข้อมูลจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ 
                          8.3    คู่สญัญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละ 
                                   ครั้งซึ่งมีมลูค่าไม่เกินสามหมืน่บาท คู่สญัญาอาจรับจ่ายเงินเป็นเงินสดก็ได้ 
 
4. รายละเอียดคณุลักษณะเฉพาะ 

  -  รูปแบบ   จํานวน  4   แผ่น 
  -  รายละเอียด   จํานวน  3   แผ่น 
  -  งวดงานงวดเงิน  จํานวน  1   แผ่น 
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5. ระยะเวลาการส่งมอบ 

 

 ระยะเวลาการส่งมอบพัสดุ ภายใน  90  วัน  นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย 
 

6. วงเงนิงบประมาณในการจัดหา 

งบประมาณในการจัดซื้อ  เปน็เงินทั้งสิ้น 7,542,100.- บาท  (เจด็ล้านห้าแสนสีห่มืน่         

สองพนัหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน)   

 
7.  สถานทีต่ดิต่อสอบถามข้อมูลเพิม่เติม 
 

      ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์    หรอืแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยเปิดเผยตัว ทางไปรษณีย์  ได้ที่ กลุม่งานพัสดุ กองคลังและพัสดุ ช้ัน 5  อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เลขที่ 118    ถนนเสรีไทย   แขวงคลองจั่น  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ  10240   
หรือ  ทาง  e-mail  ที ่ sunee.c @ nida.ac.th    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข   02-3758692    
โทรสาร  02-3749825  ในวันและเวลาราชการ 
 

-------------------------------------------- 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอบเขตและรายละเอียดม่านปรับแสงและกันความร้อนภายนอกอาคารพร้อมติดต้ัง อาคารสูง ๒๐ ชั้น 

  

๑. สถานที่ติดต้ังอาคารสูง ๒๐ ช้ัน (อาคารนวมินทราธิราช) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
๒. ผู้ขายจะเข้าติดต้ังม่านปรับแสงและอุปกรณ์ได้ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้งจากสถาบันอย่างเป็นทางการ

และถ้าพ้ืนที่ติดต้ังคลาดเคลื่อนไปจากที่ระบุไว้ในสัญญาให้ใช้ตามสถานที่จริง ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องแจ้งให้
สถาบันทราบและได้รับการอนุมัติก่อนจึงจะดําเนินการได้ 

๓. ม่านปรับแสงเป็นชนิดม่านม้วน (ROLLER BLINDS) มีคณุสมบัติตามขอ้กําหนดดังต่อไปนี้เป็นอย่าง
น้อย 
๓.๑ ส่วนประกอบของม่านผลิตจากไวนิล ๗๕ % และโพลีเอสเตอร์ ๒๕ % (โดยประมาณ) โดยสีของ

ม่าน สถาบันจะเลือกในภายหลัง  

๓.๒ ใบม่านชนิดกันแดด (Sunscreen) ทีส่ามารถกรองแสงได้ไม่เกิน ๓ % (แสงผ่านได้ไม่เกิน ๓ % ) 

๓.๓ น้ําหนักของม่านต้องไม่น้อยกว่า ๖๐๐ กรัมต่อตารางเมตร 

๓.๔ ความหนาของม่านไม่น้อยกว่า ๐.๖๕ มิลลิเมตร 

๓.๕ ตัวม่านจะต้องไม่ลามไฟตามมาตรฐาน NFPA ๗๐๑-๙๙ 

๓.๖ ความทนทานต่อแรงดึงในแนวดิ่งและในแนวนอนไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กิโลกรัม 

๓.๗ ระบบเกียร์ชนิดโซ่ดึง PVC หรือดีกว่าและสามารถล๊อคการหมุนได้  

๓.๘ ถ้าพ้ืนที่ติดม่านใดที่ไม่ได้เตรียมรางสําหรับติดต้ังแกนม้วนม่านไว้เป็นความรับผิดชอบของผู้ขายที่
จะต้องติดต้ังกล่องอลูมิเนียมหรือวัสดุอ่ืนที่สถาบันพิจารณาแล้วเห็นว่าเหมาะสมกับสถานที่ที่จะ
ติดต้ังม่านเพื่อปิดบังแกนม้วนม่าน  

๔.  ผูข้ายจะต้องส่งตัวอย่างม่านและอุปกรณ์ที่ประกอบเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยให้สถาบนัพิจารณาอนุมัติ
ก่อนที่จะติดต้ังม่านของจริง 

๕.  ผูข้ายจะต้องติดต้ังม่านให้มีความมั่นคงและแข็งแรง หากสถาบันเห็นว่าการติดต้ังม่านไม่มีความมัน่คง
และแข็งแรงพอเป็นความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ขายที่จะต้องทําการแก้ไขและปฏิบัติตามคําแนะนํา 

๖.  ความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการติดต้ังม่านของผู้ขายๆ จะต้องรับผดิชอบชดใช้คืนให้กับสถาบัน โดย
จะต้องดําเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนการส่งมอบงานงวดสุดท้าย 

      ๗.  กําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน กําหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
สถาบันอย่างเป็นทางการและรับประกันความชํารุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๑ ปี 

 

 



 

งวดงานงวดเงินงานจัดซื้อม่านปรับแสงและกันความร้อนภายนอกอาคารพร้อมติดตั้ง  

อาคารสูง ๒๐ ช้ัน 

 

งวดที่ ๑   ๓๐ % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ทําการติดตั้งม่านปรับแสงฯ ตั้งแต่ชั้น ๑-๖  

             แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นในสัญญา 

งวดที่ ๒   ๓๐ % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ทําการติดตั้งม่านปรับแสงฯ ตั้งแต่ชั้น ๗-
๑๒ 

             แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นในสัญญา 

งวดที่ ๓   ๔๐ % ของวงเงินตามสัญญา เมื่อผู้ขายได้ทําการติดตั้งม่านปรับแสงฯ ตั้งแต่ชั้น ๑๓-
๒๐ 

             แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วันนับตั้งแต่วันเริ่มต้นในสัญญา 

 

 


