ขอบเขตของงาน
(Terms Of Reference : TOR)
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบน้าเสียทิศตะวันตก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จ้านวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ความเป็นมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส้านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตังอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ต้าบลคลองหนึ่ง
อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งเสริมวิชาการและ
วิชาชีพชันสูง ท้าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงพัฒนาและถ่ายทอดพัฒนาเทคโนโลยี
ส่งเสริมและท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
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ในการนี มหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามประสงค์ จ ะด้ าเนิ น การประกวดราคาจ้ างปรับ ปรุ งระบบน้ าเสี ย ทิ ศ
ตะวันตก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จ้านวน 1 งาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชู ป ถั ม ภ์ เลขที่ 1 หมู่ ที่ 20 ถนนพหลโยธิ น ต้ าบลคลองหนึ่ ง อ้ าเภอคลองหลวง จั งหวัด ปทุ ม ธานี
เนื่องจากระบบบ้าบัดน้าเสียเดิมมีการช้ารุดทรุดโทรมเนื่องจากการใช้งานเป็นอย่างมาก ทังส่วนที่อยู่ภายใน
อาคารและนอกอาคาร เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและความเหมาะสมของสถานที่ที่ใช้เป็นที่ส้าหรับบริการ
การศึกษา จึงมีความจ้าเป็นที่จะต้องด้าเนินการจ้างปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสีย เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี มี
ประสิทธิภาพ และเหมาะสมส้าหรับสถาบันการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์
เพื่อด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ของมหาวิทยาลัย ให้สามารถใช้งานได้ และได้ค่าน้าทิงที่
ผ่านค่ามาตรฐานน้าทิงของอาคารตามที่กฎหมายก้าหนด
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท้าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็ น บุ คคลซึ่งถูกระบุ ชื่อไว้ในบั ญ ชีรายชื่อผู้ ทิ งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ ทิ งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิงงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ้านาจในการด้าเนินงานในกิจกรรมของนิติบุคคลนันด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลั กษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครับก้าหนดในราชกิจจานุเบกษา
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3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท้าการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครังนี
3.9 เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีค้าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้นกันเช่นว่านัน
3.10 ไม่เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลังก้าหนด
3.11 ต้องเป็ น นิ ติบุ คคล ที่ จดทะเบี ยนวัตถุประสงค์ในการด้าเนิ นงานเกี่ยวข้องกับ ลั กษณะงานที่
ประกวดราคา ซึ่งมีผลงานการก่อสร้างหรือติดตังถังบ้าบัดน้าเสียที่มีลักษณะที่ใกล้เคียงกัน กับงานที่ประกวด
ราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า 4,000,000.- บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) ต่อ 1 สัญญา โดยผลงานดังกล่าวต้องส่ง
มอบแล้วเสร็จทังสัญญามาแล้ว ไม่เกิน 5 ปี นับจากวันท้าการก่อสร้างแล้วเสร็จจนถึงวันที่ยื่นข้อเสนอการ
ประกวดราคาด้วยวิธี การทางอิเล็กทรอนิกส์ครังนี ซึ่งเป็นผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทั่วไป และ
ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขแห่งสัญญานันทุกประการ โดยผลงานดังกล่าวจะต้องเป็นผลงานในประเทศไทยและ
เป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน
เอกชนที่มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชื่อถือ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรอง
ผลงาน ออกโดยผู้ว่าจ้างของแต่ละผลงานมาแสดง (กรณีเป็นผลงานเอกชนจะต้องมีหลักฐานใบรับเงินทุกงวด
งานตลอดจนหลักฐานการเสียภาษีของงานนันจากกรมสรรพกรแนบมาด้วย) และผลงานดังกล่าว มหาวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการประกวดราคา มีสิทธิเข้าไปดูสถานที่หรือตรวจสอบผลงานนัน เพื่อประกอบการพิจารณา
คัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการได้
ทังนี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะด้าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ
และข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาทุกรายว่าเป็นไปตามเงื่อนไข และข้อก้าหนดในการประกวดราคา
หรือ ไม่ หากผู้ เสนอราคารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไม่ ครบถ้ ว น มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขอตัดสิทธิ์ในการประกวดราคาในครังนี
3.12 ผู้เสนอราคาที่มิได้มาดูสถานที่และรับฟังค้าชีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม และมิได้ลงนามไว้เป็น
หลักฐาน ให้ถือว่าผู้เสนอราคานันได้รับทราบปัญหาและเข้าใจเงื่อนไขทังที่มีอยู่เ ดิม และที่ประกาศเพิ่มเติมโดย
ตลอดแล้ว ถ้ามีค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึน ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบทังสิน ซึ่งผู้เสนอราคาผูกพันที่จะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามนัน และจะยกเป็นเหตุในภายหลังว่าตนไม่ได้รับทราบมาก่อนเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยไม่ได้
ไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิน กรณีมีข้อโต้แย้งจากการดูสถานที่ก่อสร้างไม่ว่ากรณีใดๆ จะต้องแจ้งให้คณะกรรมการ
รับทราบขณะดูสถานที่ทันที และให้มีข้อยุติทังสองฝ่ายในเรื่องที่โต้แย้งในวันดูสถานทึ่ให้แล้วเสร็จ
4. เงื่อนไขและข้อกาหนดเพิ่มเติม
4.1 ผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท้าสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก้าหนด จะต้องด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียดังกล่าว ตามแบบรูปและรายละเอียดรายการประกอบ
แบบและใบแสดงปริ มาณงานที่ ก้าหนดของมหาวิท ยาลั ย โดยวัส ดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องเป็ นวัส ดุที่ มี
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คุณ ภาพที่ดีมีมาตรฐานขันต่้าได้มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) พร้อมสิ่ งก่อสร้างส่ วนควบอื่น ๆ
อุปกรณ์รวมทังงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องแล้วเสร็จตามก้าหนด
ในกรณีไม่สามารถด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามวรรคหนึ่งได้ อัน
เนื่องมาจากความผิดของผู้รับจ้าง มหาวิทยาลัยฯจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึน โดย
เป็นภาระรับผิดชอบของผู้รับจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียว
4.2 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยในการจั ด หาอุ ป กรณ์ และการต่ อ เชื่ อ มระบบ
สาธารณูปโภคหลักที่อาจจะเป็นระบบของทางมหาวิทยาลัย หรือเป็นระบบของทางราชการ เช่น การไฟฟ้าฯ
การประปาฯ การก้าจัดน้าเสีย การก้าจัดขยะ การป้องกันอัคคีภัย และระบบโทรคมนาคมทุกชนิด โดยจะต้อง
จัดให้มีการติดตังเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า เครื่องวัดหน่วยน้าประปา และอุปกรณ์อื่นๆ แยกต่างหาก เพื่อความ
สะดวกและความเป็นธรรมส้าหรับการจัดเก็บค่าบริการสาธารณูปโภคเฉพาะในส่วนการก่อสร้างเท่านัน
4.3 มหาวิทยาลัย ไม่อนุญาตให้ ผู้รับจ้างพักภายในพืนที่ก่อสร้างหรือภายในมหาวิทยาลัย และใน
ระหว่างด้าเนินงานผู้รับจ้างต้องด้าเนินการป้องกันความเสียหายอันอาจเกิดแก่อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ
ซึ่งหากเกิดความเสียหาย ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบทังสิน
5. แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ
5.1 โครงการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสีย รายละเอียดประกอบด้วย
- แบบรูปรายการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียของมหาวิทยาลัย
- รายการรายละเอียดประกอบแบบรูปรายการ
- เอกสารการแบ่งงวดงานงวดเงิน
- เอกสารอื่นๆ
5.2 มหาวิทยาลัยจะก้าหนดบริเวณที่ดินที่จะด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียของมหาวิทยาลัย
โดยที่ดิน ดังกล่ าวอยู่ในบริเวณที่ดิน ของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งตังอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน กม. 48
ต้าบลคลองหนึ่ง อ้าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในบริเวณตามแผนผังของมหาวิท ยาลัยฯ ซึ่งขนาดพืนที่
จริงที่มหาวิทยาลัยจะส่งมอบนัน จะมีการวัดและตรวจสอบความถูกต้องในภายหลัง โดยผู้เสนอราคาจะต้อง
เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมพืนที่ก่อสร้าง เช่น การปรับพืนที่ ถมดิน ปรับระดับ รือถอนสิ่งปลูกสร้างเดิม
เป็นต้น โดยค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการดังกล่าวผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบเองทังสิน
5.3 มหาวิทยาลัยมีอ้านาจหน้าที่ในการตรวจสอบผลการด้าเนินงานปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสียพร้อม
ส่วนควบอื่นๆ อุปกรณ์ และงานระบบต่างๆ ทังหลาย เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขสัญญา กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
รวมทังระเบียบ ค้าสั่ง ประกาศใดๆ หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และติดตามผลการ
ก่อสร้าง การบ้ารุงรักษา รวมทังการใช้ทรัพย์สินต่างๆ
6. ขอบเขตของงาน
ผู้เสนอราคาจะต้องศึกษาแบบก่อสร้าง รายละเอียดประกอบแบบ เงื่อนไข ข้อก้าหนด และระยะเวลา
ต่างๆ ให้เป็นที่เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง หากไม่เข้าใจให้ติดต่อสอบถามคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย รวมทังการ
ตรวจสอบสภาพจริงของสถานที่ก่อสร้างและติดตังระบบบ้าบัดน้าเสีย และไม่ว่ากรณีใดก็ตาม เมื่อผู้เสนอราคา
ได้เสนอราคาแล้ว จะยกข้อเรียกร้องหรือข้ออ้างโดยอาศัยเหตุจากการละเลยไม่อ่านหรือท้าความเข้าใจ หรือ
อ้างความส้าคัญผิดในความหมายของข้อความต่างๆ ในการประกวดราคาครังนีไม่ได้
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ผู้รับจ้างต้องก่อสร้างและติดตังระบบบ้าบัดน้าเสียให้ได้ผลงานก่อสร้างตามมาตรฐานถูกต้องตรงตาม
รายละเอียดแบบก่อสร้างทังภายในและภายนอกอาคารพร้อมทังทดสอบระบบดังกล่าว ทังนี ระบบดังกล่าว
จะต้องสามารถบ้าบัดน้าเสียได้ตามมาตรฐานน้าทิง ตามที่ผู้ว่าจ้างก้าหนดได้ทังหมด (คุณสมบัติของน้าเสียก่อน
และผ่านการบ้าบัด ตามข้อ.7)
ผู้รับจ้ างต้องเลือกใช้อุปกรณ์ ต่างๆ ตามมาตรฐานที่ผู้ ว่าจ้างก้าหนดอยู่ใน VENDER LIST (เอกสาร
แนบ) เท่านัน หากนอกเหนือจาก VENDER LIST ผู้รับจ้างจะต้องจัดท้าเอกสารขออนุมัติใช้งานวัสดุอุปกรณ์ต่อ
ผู้ ว่ าจ้ างก่ อ นการใช้ งาน โดยวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ทุ ก ชนิ ด จะต้ อ งรับ ประกั น การใช้ งานไม่ น้ อ ยกว่า 1 ปี หลั งจาก
คณะกรรมการตรวจรับได้รับมอบงานแล้ว
ผู้รับจ้างต้องด้าเนินงานเพื่อก่อสร้าง ติดตัง ปรับปรุง งานโครงสร้างที่เกี่ ยวข้อง การติดตังเครื่องจักร
และงานอื่นๆ ทังระบบ รวมการทดสอบอุปกรณ์ และเดินระบบให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ ในระยะเวลา 180 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากมหาวิทยาลัย
ภายหลังการก่อสร้าง และติดตังอุปกรณ์พร้อมทังเริ่มต้นเดินระบบเสร็จสินแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจัด
อบรมและฝึกสอนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความช้านาญในการเดินระบบดังกล่าว
ผู้ รั บ จ้ า งต้ อ งจั ด ท้ า คู่ มื อ เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของระบบการเดิ น ระบบ และคู่ มื อ การใช้ ง าน
และบ้ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมรายละเอียดของอุปกรณ์ต่างๆ แต่ละชุดที่น้ามาติดตังให้กับทางผู้ว่าจ้าง
จ้านวน 3 ชุด
ผู้รับจ้างจะต้องจัดส่ง As Build Drawing พิมพ์เขียว ขนาด A3 และแผ่น CD ให้ผู้ว่าจ้างจ้านวน 3 ชุด
ผู้รับจ้างจะต้องน้าเสนอมาตรการความปลอดภัยในขณะท้างาน และรวมถึงมาตรการความปลอดภัย
ของผู้รับจ้างโดยให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
ในกรณี ที่ ต้ องมี การด้ าเนิ น การขออนุ ญ าตกับ หน่ ว ยงานราชการเพื่ อ ติด ตังระบบ ผู้ รับ จ้ างจะต้อ ง
ด้าเนินการประสานงานกับหน่วยงานราชการจนกว่าจะได้รับเอกสารอนุญาตถูกต้อง
แบบที่ ใช้ป ระกวดราคานี เป็ น แบบมาตรฐาน เมื่ อผู้ รับ จ้ างพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่าแบบมาตรฐาน ไม่
สามารถก่อสร้างให้สอดคล้องกับพืนที่ก่อสร้างจริง ผู้รับจ้างจะต้องปรับเปลี่ยนแบบผังบริเวณใหม่และน้าเสนอ
ต่อคณะกรรมการของผู้ ว่าจ้างเพื่อพิจ ารณาอนุมัติการเปลี่ ยนแปลงนี โดยยังคงรายละเอียดของตามแบบ
มาตรฐานส้าหรับประกวดราคานี
7. คุณสมบัติของนาเสียก่อนและผ่านการบาบัด
ระบบบ้ าบั ดน้ าเสี ยที่ ต้องการปรับ ปรุงเป็นน้าเสี ยส่ วนที่มาจากครัว การประกอบอาหาร การปรุง
อาหาร การล้างจาน ส่วนครัวของโครงการ มีทังหมดจ้านวน 4 ชุด โดยแยกระบบบ้าบัดน้าเสียดังนี
7.1 อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย (ประถมศึกษา)
7.2 อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย (มัธยมศึกษา)
7.3 อาคารโรงอาหารกลาง
7.4 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ระบบบาบัดนาเสียต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังต่อไปนี
เป็ น ถั ง บ้ าบั ดน้ าเสี ยช นิ ด เติ มอ ากาศ (aerobic process) ด้ ว ยก ระบ วน การบ้ าบั ดแ บ บ
Bioaugmentation Sludge Process ประกอบด้ ว ยการย่อ ยไขมั น และการบ้ าบั ด น้ าเสี ย ด้ ว ยระบบ Low
Rate Aerobic Submerged Bio-Film เพื่อให้มั่นใจได้ว่าน้าที่ทิง ผ่านการบ้าบัดมีคุณภาพดีได้มาตรฐาน ใช้
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เอ็นไซม์ย่อยไขมัน ไม่ต้องดักไขมัน เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาตลอดอายุการใช้งาน โดยระบบบ้าบัดน้าเสีย
ของแต่ละอาคาร ต้องประกอบด้วย
1. ส่วนย่อยไขมันและน้ามัน ท้าหน้าที่ ย่อยไขมันในน้าเสีย โดยจุลินทรีย์คัดเลือกสายพันธุ์เฉพาะที่มี
การเติมแบบเครื่องเติมอัตโนมัติ จุลินทรีย์จะท้าการย่อยโมเลกุลไขมันจากโมเลกุลใหญ่ให้มีโมเลกุลที่เล็กลง
และต้องมีการเติมอากาศ ให้กับระบบ โดยน้า เสียที่ผ่านย่อยไขมันแล้วจะไหลเข้าสู่ถังเติมอากาศเพื่อบ้าบัดขัน
ต่อไป
2. ส่ว นเติมอากาศ (แบบ Low Rate Aerobic Submerged Bio-Film) ส่ วนที่ 1 ภายในมีการเติม
อากาศ เพื่อเลียงจุลินทรีย์ภายในถังที่ยึดเกาะอยู่กับตัวกลางพลาสติก ให้สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์และ
ไขมันที่มีอยู่ในน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ น้าเสียที่ผ่านการย่อยสลายในส่วนเติมอากาศส่วนที่ 1 แล้ว จะไหล
เข้าสู่ถังเติมอากาศส่วนที่ 2 ต่อไป
3. ส่ว นเติมอากาศ (แบบ Low Rate Aerobic Submerged Bio-Film) ส่ วนที่ 2 ภายในมีการเติม
อากาศ เพื่อเลียงจุลินทรีย์ภายในถังที่ยึด เกาะอยู่กับตัวกลางพลาสติก ให้สามารถย่อยสลายสารอินทรีย์และ
ไขมันที่มีอยู่ในน้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ น้าเสียที่ผ่านการย่อยสลายในส่วนเติมอากาศส่วนที่ 2 แล้ว จะไหล
เข้าสู่ส่วนตกตะกอนต่อไป
4. ส่ ว นตกตะกอน (Sedimentation Tank) น้ า เสี ย ที่ ผ่ านการบ้ า บั ด จากส่ ว นเติ ม อากาศยั ง คงมี
จุลินทรีย์แขวนลอยปะปนมากับน้าที่จะออกจากระบบบ้าบัด จึงจ้าเป็นต้องท้าการแยกตะกอนเหล่านี เพื่อแยก
เอาตะกอนแขวนลอยออกก่อนที่จะปล่อยน้าทิงออกไปจากระบบ โดยภายในถังส่วนตกตะกอน แบคทีเรียได้
ตกตะกอนลงสู่ก้นถังโดยอาศัยหลักการตกตะกอนด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก โดยตะกอนจะถูกสูบโดยใช้หลักการ
ลมยกตะกอน Air lift pump ยกตะกอนไปเก็บที่ถังเก็บตะกอนในส่วนถัดไป
5. ถังเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) ท้าหน้าที่เก็บตะกอนแขวนลอยที่ผ่านการบ้าบัดน้าเสีย
มาแล้ว เพื่อให้ค่าสารแขวนลอย (SS) ที่ปล่อยออกจากระบบบ้าบัดน้าเสียได้ตามค่ามาตรฐานน้าทิง
นาเสียที่ผ่านการบาบัดแล้ว ต้องมีคุณสมบัติดังนี
น้าทิงที่ผ่ านการบ้าบั ดแล้ว ต้องมีค่าความสกปรกของน้าทิงก่อนปล่อยออก (BOD) ต้องไม่เกิน 20
มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าไขมันและน้ามัน (FOG) ต้องไม่เกิน 10 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าสารแขวนลอย (SS) ต้องไม่เกิน
30 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.5 – 9
7.1 อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย (ประถมศึกษา)
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของระบบบาบัดนาเสียส่วนครัวและล้างจาน สามารถรองรับนาเสียส่วนครัว
ไขมันได้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีดังนี
ส่วนย่อยสลายไขมัน (Fat, Oil & Grease Digestion Tank) มีการเติมจุลินทรีย์ , เอ็นไซม์ ,
สารอาหาร และอากาศโดยระบบอั ต โนมั ติ เพื่ อ ย่ อ ยสลายไขมั น ที่ เข้ า สู่ ร ะบบให้ อ ยู่ ในรู ป ที่ จุ ลิ น ทรี ย์ ใน
กระบวนการต่อไปสามารถย่อยสลายต่อได้ ท้าให้ไม่มีการสะสมของชันไขมันที่จะต้องตักไปก้าจัดอีก โดยมี
ปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 5.46 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 13 ชั่วโมง
7.1.1 ส่วนเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ส่วนที่ 1 (Fixed-Film Aeration Tank stage
1) ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่โดยจุลิน ทรีย์ชนิดใช้อากาศที่อาศัยอยู่ บนตัวกลางพลาสติกที่ท้าจากวัส ดุ
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Polyethylene พืนที่ผิวไม่ต่้ากว่า 400 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์และเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้าเสียกับจุลินทรีย์อย่างทั่วถึง โดยมีปริมาตรบ้าบัด ไม่น้อยกว่า 4.94 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง
7.1.2 ส่วนเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ส่วนที่ 2 (Fixed-Film Aeration Tank stage
2) ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่โดยจุลิน ทรีย์ชนิดใช้อากาศที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติกที่ท้าจากวัส ดุ
Polyethylene พืนที่ผิวไม่ต่้ากว่า 400 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้ กับจุลินทรีย์และเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้าเสียกับจุลินทรีย์อย่างทั่วถึง โดยมีปริมาตรบ้าบัด ไม่น้อยกว่า 6.60 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
7.1.3 ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 4.74 ลูกบาศก์
เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง
7.1.4 ส่ ว นเก็ บ ตะกอน (Sludge Storage Tank) มี ป ริ ม าตรบ้ า บั ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 5.58
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 13 ชั่วโมง
7.1.5 วั ส ดุ ตั ว ถั ง ท้ า ด้ ว ยไฟเบอร์ ก ลาส ความหนาไม่ น้ อ ยกว่ า 8 มม. ตั ว ถั ง ผลิ ต ด้ ว ย
กระบวนการ Filament winding ประกอบด้ ว ยเส้ น ใย 3 ชนิ ด ชั นที่ 1 เส้ น ใย Chopped Strand mat
No.300 ชันที่ 2 เส้นใย Woven Roving No.600 ชันที่ 3 เส้นใย Filament winding No.2400 ตัวถังต้องมี
ปริมาณใยแก้วไม่น้อยกว่า 65%, มีองศาการพันเส้นใย 70± องศา, ไม่ใส่สาร filler เช่น ผง calcium ช่วยเพิ่ม
ความหนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต , ตัวถังสามารถสูบน้าออกได้หมดโดยไม่เกิดการแตกเสียหาย ท้าให้มีความ
ปลอดภัย กรณีที่ต้องมีการซ่อมบ้ารุงระบบภายใน, แผ่นกันภายในถังสามารถรับแรงได้ขณะที่มีน้าเต็มข้างเดียว
โดยไม่ห ลุดแตกเสียหาย ท้าให้ระบบท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ เกิดการลัดวงจร ตัวถังต้องผ่านการ
ทดสอบ Vacuum test ที่ความลึก 1.0 เมตร โดยทดสอบที่ 75.0 mmHg, Tensile strength ไม่น้อยกว่า
125 Mpa, Bending strength ไม่น้อยกว่า 110 Mpa
7.1.6 เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) แรงดันไฟฟ้า 380 V., ก้าลังไฟ 1.5 kW., อัตราการ
เป่าไม่น้อยกว่า 1.66 ลบ.ม./นาที/ตัว จ้านวน 2 ตัว ที่ความดัน 3 เมตรน้า
7.1.7 ตั ว กลางพลาสติ ก แบบ Moving Bed Bio Reactor (MBBR) ส้ าหรับ ถั งเติ ม อากาศ
(Step 1) ไม่น้อยกว่า 1.65 ลบ.ม.,
ถังเติมอากาศ (Step 2) ไม่น้อยกว่า 2.21 ลบ.ม. โดย ตัวกลางพลาสติกต้องมีคุณสมบัติ ดังนี
- ยาว
: 19.80 มิลลิเมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง
: 24.525 มิลลิเมตร
- รูปร่าง
: Conical Frustum
- ชนิด
: Semi clog
- อัตราส่วนช่องว่าง Void ratio
: 78.43
- Material
: PP
- พืนที่ผิว Surface area by 61,760 pieces
: 400 m2 (ตารางเมตร)
7.1.8 หัวจ่ายอากาศ ชนิดท่อเจาะรู (PVC)
7.1.9 ชุ ด Feed Enzyme ย่ อ ยไขมั น 1 set ประกอบด้ ว ย เครื่ อ ง Feed ไขมั น ชนิ ด
Automatic และถังส้าหรับใส่ Enzyme ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
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7.1.10 ชุด Feed Defoamer ลดฟอง 1 set ประกอบด้วย เครื่อง Feed ชนิด Automatic
และถังส้าหรับใส่สารลดฟอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
7.1.11 ตู้ควบคุมชนิด out-door จ้านวน 1 ชุด
7.1.12 ฝาถังเป็นชนิด Cast Iron ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร จ้านวน 5 ฝา
7.1.13 ขนาดท่อเข้า-ออก ของระบบบ้าบัดน้าเสีย ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150
มิลลิเมตร
7.2 อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย (มัธยมศึกษา)
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของระบบบาบัดนาเสียส่วนครัวและล้างจาน สามารถรองรับนาเสียส่วนครัว
ไขมันได้ไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีดังนี
7.2.1 ส่ ว นย่ อ ยสลายไขมั น (Fat, Oil & Grease Digestion Tank) มี ก ารเติ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ,
เอ็นไซม์, สารอาหาร และอากาศโดยระบบอัตโนมัติเพื่อย่อยสลายไขมันที่เข้าสู่ระบบให้อยู่ในรูปที่จุลินทรีย์ใน
กระบวนการต่อไปสามารถย่อยสลายต่อได้ ท้าให้ไม่มีการสะสมของชันไขมันที่จะต้อ งตักไปก้าจัดอีก โดยมี
ปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 6.38 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม้น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
7.2.2 ส่วนเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ส่วนที่ 1 (Fixed-Film Aeration Tank stage
1) ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่โดยจุลิน ทรีย์ชนิดใช้อากาศที่อาศัยอยู่ บนตัวกลางพลาสติกที่ท้าจากวัส ดุ
Polyethylene พืนที่ผิวไม่ต่้ากว่า 400 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์และเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้าเสียกับจุลินทรีย์อย่างทั่วถึง โดยมีปริมาตรบ้าบัด ไม่น้อยกว่า 5.84 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง
7.2.3 ส่วนเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ส่วนที่ 2 (Fixed-Film Aeration Tank stage
2) ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่โดยจุลิน ทรีย์ชนิดใช้อากาศที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติกที่ท้าจากวัส ดุ
Polyethylene พืนที่ผิวไม่ต่้ากว่า 400 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กับ จุลินทรีย์และเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้าเสียกับจุลินทรีย์อย่างทั่วถึง โดยมีปริมาตรบ้าบัด ไม่น้อยกว่า 7.92 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
7.2.4 ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 4.74 ลูกบาศก์
เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
7.2.5 ส่ ว นเก็ บ ตะกอน (Sludge Storage Tank) มี ป ริ ม าตรบ้ า บั ด 5.58 ลู ก บาศก์ เมตร
ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง
7.2.6 วัสดุตัวถัง ท้าด้วยไฟเบอร์กลาส ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม.
7.2.7 เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) แรงดันไฟฟ้า 380 Volt ก้าลังไฟ 1.5 kw. อัตราการ
เป่าไม่น้อยกว่า 1.66 ลบ.ม./นาที/ตัว จ้านวน 2 ตัว ที่ความดัน 3 เมตรน้า
7.2.8 ตั ว กลางพลาสติ ก แบบ Moving Bed Bio Reactor (MBBR) ส้ า หรั บ ถั ง เติ ม อากาศ
(Step 1) ไม่น้อยกว่า 1.98 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศ (Step 2) ไม่น้อยกว่า 2.66 ลบ.ม.โดย ตัวกลางพลาสติกต้องมีคุณสมบัติดังนี
- ยาว
: 19.80 มิลลิเมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง
: 24.525 มิลลิเมตร
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- รูปร่าง
: Conical Frustum
- ชนิด
: Semi clog
- อัตราส่วนช่องว่าง Void ratio
: 78.43
- Material
: PP
- พืนที่ผิว Surface area by 61,760 pieces
: 400 m2 (ตารางเมตร)
7.2.9 หัวจ่ายอากาศ ชนิดท่อเจาะรู (PVC)
7.2.10 ชุ ด Feed Enzyme ย่ อ ยไขมั น 1 set ประกอบด้ ว ย เครื่ อ ง Feed ไขมั น ชนิ ด
Automatic และถังส้าหรับใส่ Enzyme ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
7.2.11 ชุด Feed Defoamer ลดฟอง 1 set ประกอบด้วย เครื่อง Feed ชนิด Automatic
และถังส้าหรับใส่สารลดฟอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
7.2.12 ตู้ควบคุมชนิด out-door จ้านวน 1 ชุด
7.2.13 ฝาถังเป็นชนิด Cast Iron ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร จ้านวน 5 ฝา
7.2.14 ขนาดท่อเข้า-ออก ของระบบบ้าบัดน้าเสีย ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150
มิลลิเมตร
7.3 อาคารโรงอาหารกลาง
โครงสร้างและส่วนประกอบ
ส่วนประกอบของระบบบาบัดนาเสียส่วนครัวและล้างจาน สามารถรองรับนาเสียส่วนครัว
ไขมันได้ไม่น้อยกว่า 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีดังนี
7.3.1 ส่ ว นย่ อ ยสลายไขมั น (Fat, Oil & Grease Digestion Tank) มี ก ารเติ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ,
เอ็นไซม์, สารอาหาร และอากาศโดยระบบอัตโนมัติเพื่อย่อยสลายไขมันที่เข้าสู่ระบบให้อยู่ในรูปที่จุลินทรีย์ใน
กระบวนการต่อไปสามารถย่อยสลายต่อได้ ท้าให้ไม่มีการสะสมของชันไขมันที่ จะต้องตักไปก้าจัดอีก โดยมี
ปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 20.10 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม้น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
7.3.2 ส่วนเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ส่วนที่ 1 (Fixed-Film Aeration Tank stage
1) ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่โดยจุลิน ทรีย์ชนิดใช้อากาศที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติกที่ท้าจากวัส ดุ
Polyethylene พืนที่ผิวไม่ต่้ากว่า 400 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์และเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้าเสียกับจุลินทรีย์อย่างทั่วถึง โดยมีปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 19.31 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง
7.3.3 ส่วนเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ส่วนที่ 2 (Fixed-Film Aeration Tank stage
2) ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่โดยจุลิน ทรีย์ชนิดใช้อากาศที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติกที่ท้าจากวัส ดุ
Polyethylene พืนที่ผิวไม่ต่้ากว่า 400 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์และเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้าเสียกับจุลินทรีย์อย่างทั่วถึง โดยมีปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 25.61 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
7.3.4 ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 16.88 ลูกบาศก์
เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
7.3.5 ส่ ว นเก็ บ ตะกอน (Sludge Storage Tank) มี ป ริ ม าตรบ้ า บั ด ไม่ น้ อ ยกว่ า 16.92
ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
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7.3.6 วั ส ดุ ตั ว ถั ง ท้ า ด้ ว ยไฟเบอร์ ก ลาส ความหนาไม่ น้ อ ยกว่ า 8 มม. ตั ว ถั ง ผลิ ต ด้ ว ย
กระบวนการ Filament winding ประกอบด้วยเส้นใย 3 ชนิด
ชันที่ 1 เส้นใย Chopped Strand mat No.300
ชันที่ 2 เส้นใย Woven Roving No.600
ชันที่ 3 เส้นใย Filament winding No.2400
ตัวถังต้องมีป ริมาณใยแก้วไม่น้อยกว่า 65%, มีองศาการพันเส้ นใย 70± องศา, ไม่ใส่ส าร
filler เช่น ผง calcium ช่วยเพิ่มความหนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต , ตัวถังสามารถสูบน้าออกได้หมดโดยไม่เกิด
การแตกเสียหาย ท้าให้มีความปลอดภัย กรณีที่ต้องมีการซ่อมบ้ารุงระบบภายใน, แผ่นกันภายในถังสามารถรับ
แรงได้ขณะที่มีน้าเต็มข้างเดียวโดยไม่หลุดแตกเสียหาย ท้าให้ระบบท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการ
ลัดวงจร
ตัวถังต้องผ่านการทดสอบ Vacuum test ที่ความลึก 1.0 เมตร โดยทดสอบที่ 75.0 mmHg,
Tensile strength ไม่น้อยกว่า 125 Mpa, Bending strength ไม่น้อยกว่า 110 Mpa
7.3.7 เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) แรงดันไฟฟ้า 380 volt, ก้าลังไฟ 5.5 kw., อัตราการ
เป่าไม่น้อยกว่า 4.15 ลบ.ม./นาที/ตัว จ้านวน 2 ตัว ที่ความดัน 3 เมตรน้า
7.3.8 ตั ว กลางพลาสติ ก แบบ Moving Bed Bio Reactor (MBBR) ส้ า หรั บ ถั ง เติ ม อากาศ
(Step 1) ไม่น้อยกว่า 6.60 ลบ.ม.
ถังเติมอากาศ (Step 2) ไม่น้อยกว่า 8.86 ลบ.ม. โดยตัวกลางพลาสติกต้องมีคุณสมบัติดังนี
- ยาว
: 19.80 มิลลิเมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง
: 24.525 มิลลิเมตร
- รูปร่าง
: Conical Frustum
- ชนิด
: Semi clog
- อัตราส่วนช่องว่าง Void ratio
: 78.43
- Material
: PP
- พืนที่ผิว Surface area by 61,760 pieces
: 400 m2 (ตารางเมตร)
7.3.9 หัวจ่ายอากาศ ชนิดท่อเจาะรู (PVC)
7.3.10 ชุ ด Feed Enzyme ย่ อ ยไขมั น 1 set ประกอบด้ ว ย เครื่ อ ง Feed ไขมั น ชนิ ด
Automatic และถังส้าหรับใส่ Enzyme ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
7.3.11 ชุด Feed Defoamer ลดฟอง 1 set ประกอบด้วย เครื่อง Feed ชนิด Automatic
และถังส้าหรับใส่สารลดฟอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
7.3.12 ตู้ควบคุมชนิด out-door จ้านวน 1 ชุด
7.3.13 ฝาถังเป็นชนิด Cast Iron ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร จ้านวน 9 ฝา
7.3.14 ขนาดท่อเข้า-ออก ของระบบบ้าบัดน้าเสีย ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150
มิลลิเมตร
7.4 อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
โครงสร้างและส่วนประกอบ
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ส่วนประกอบของระบบบาบัดนาเสียส่วนครัวและล้างจาน สามารถรองรับนาเสียส่วนครัว
ไขมันได้ไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน มีดังนี
7.4.1 ส่ ว นย่ อ ยสลายไขมั น (Fat, Oil & Grease Digestion Tank) มี ก ารเติ ม จุ ลิ น ทรี ย์ ,
เอ็นไซม์, สารอาหาร และอากาศโดยระบบอัตโนมัติเพื่อย่อยสลายไขมันที่เข้าสู่ระบบให้อยู่ในรูปที่จุลินทรีย์ใน
กระบวนการต่อไปสามารถย่อยสลายต่อได้ ท้าให้ไม่มีการสะสมของชันไขมันที่จะต้องตักไปก้าจัดอีก โดยมี
ปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 7.75 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม้น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
7.4.2 ส่วนเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ ส่วนที่ 1 (Fixed-Film Aeration Tank stage
1) ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่โดยจุลิน ทรีย์ชนิดใช้อากาศที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติกที่ท้าจากวัส ดุ
Polyethylene พืนที่ผิวไม่ต่้ากว่า 400 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์และเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้าเสียกับจุลินทรีย์อย่างทั่วถึง โดยมีปริมาตรบ้าบัด ไม่น้อยกว่า 7.19 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 11 ชั่วโมง
7.4.3 ส่วนเติมอากาศชนิด มีตัวกลางยึดเกาะ ส่วนที่ 2 (Fixed-Film Aeration Tank stage
2) ย่อยสลายสิ่งสกปรกที่เหลืออยู่โดยจุลิน ทรีย์ชนิดใช้อากาศที่อาศัยอยู่บนตัวกลางพลาสติกที่ท้าจากวัส ดุ
Polyethylene พืนที่ผิวไม่ต่้ากว่า 400 ตร.ม./ลบ.ม. มีการเติมอากาศให้กับจุลินทรีย์และเพื่อให้เกิดการผสม
ระหว่างน้าเสียกับจุลินทรีย์อย่างทั่วถึง โดยมีปริมาตรบ้าบัด ไม่น้อยกว่า 9.68 ลูกบาศก์เมตร ระยะเวลาเก็บกัก
ไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
7.4.4 ส่วนตกตะกอน (Sedimentation Tank) มีปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 5.60 ลูกบาศก์
เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง
7.4.5 ส่วนเก็บตะกอน (Sludge Storage Tank) มีปริมาตรบ้าบัดไม่น้อยกว่า 6.52 ลูกบาศก์
เมตร ระยะเวลาเก็บกักไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
7.4.6 วัสดุตัวถัง ท้าด้วยไฟเบอร์กลาส ความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. ตัวถังผลิตด้วยกระบวน
การ Filament winding ประกอบด้วยเส้นใย 3 ชนิด
ชันที่ 1 เส้นใย Chopped Strand mat No.300
ชันที่ 2 เส้นใย Woven Roving No.600
ชันที่ 3 เส้นใย Filament winding No.2400
ตัวถังต้องมีป ริมาณใยแก้วไม่น้อยกว่า 65%, มีองศาการพันเส้ นใย 70± องศา, ไม่ใส่ส าร
filler เช่น ผง calcium ช่วยเพิ่มความหนาเพื่อลดต้นทุนการผลิต ,ตัวถังสามารถสูบน้าออกได้หมดโดยไม่เกิด
การแตกเสียหาย ท้าให้มีความปลอดภัย กรณีที่ต้องมีการซ่อมบ้ารุงระบบภายใน, แผ่นกันภายในถังสามารถรับ
แรงได้ขณะที่มีน้าเต็มข้างเดียวโดยไม่หลุดแตกเสียหาย ท้าให้ระบบท้างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดการ
ลัดวงจร
ตัวถังต้องผ่านการทดสอบ Vacuum test ที่ความลึก 1.0 เมตร โดยทดสอบที่ 75.0 mmHg,
Tensile strength ไม่น้อยกว่า 125 Mpa, Bending strength ไม่น้อยกว่า 110 Mpa
7.4.7 เครื่องเติมอากาศ (Air Blower) แรงดันไฟฟ้า 380 volt, ก้าลังไฟ 1.5 kw., อัตราการ
เป่าไม่น้อยกว่า 1.66 ลบ.ม./นาที/ตัว จ้านวน 2 ตัว ที่ความดัน 3 เมตรน้า
7.4.8 ตั ว กลางพลาสติ ก แบบ Moving Bed Bio Reactor (MBBR)ส้ า หรั บ ถั ง เติ ม อากาศ
(Step 1) ไม่น้อยกว่า 2.48 ลบ.ม.,
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ถังเติมอากาศ (Step 2) ไม่น้อยกว่า 3.32 ลบ.ม. โดยตัวกลางพลาสติกต้องมีคุณสมบัติดังนี
- ยาว
: 19.80 มิลลิเมตร
- เส้นผ่านศูนย์กลาง
: 24.525 มิลลิเมตร
- รูปร่าง
: Conical Frustum
- ชนิด
: Semi clog
- อัตราส่วนช่องว่าง Void ratio
: 78.43
- Material
: PP
- พืนที่ผิว Surface area by 61,760 pieces
: 400 m2(ตารางเมตร)
7.4.9 หัวจ่ายอากาศ ชนิดท่อเจาะรู (PVC)
7.4.10 ชุ ด Feed Enzyme ย่ อ ยไขมั น 1 set ประกอบด้ ว ย เครื่ อ ง Feed ไขมั น ชนิ ด
Automatic และถังส้าหรับใส่ Enzyme ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
7.4.11 ชุด Feed Defoamer ลดฟอง 1 set ประกอบด้วย เครื่อง Feed ชนิด Automatic
และถังส้าหรับใส่สารลดฟอง ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร
7.4.12 ตู้ควบคุมชนิด out-door จ้านวน 1 ชุด
7.4.13 ฝาถังเป็นชนิด Cast Iron ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร จ้านวน 6 ฝา
7.4.14 ขนาดท่อเข้า-ออก ของระบบบ้าบัดน้าเสีย ใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150
มิลลิเมตร
8. เครื่องเป่าอากาศ
ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี
เครื่องเติมอากาศจะต้องเป็ นชนิด Positive Displacement แบบ “Vertical Three Lobe Rotary
Type” ลั ก ษณะของเครื่อ งเติ มอากาศเป็ น ชนิ ดหมุ นในแนวแกนดิ่ ง Vertical type โดยมี ใบพั ด เครื่องเติ ม
อากาศถูกติดตังและเคลื่อนที่ในแนวแกนดิ่ง (Vertical rotation) ซึ่งท้าหน้าที่ในการดูดอากาศจากภายนอก
ผ่าน Inlet Silencer เข้าสู่ห้องอัดอากาศภายในเครื่องเติมอากาศ ก่อนไหลออกผ่าน Discharge silencer
ตัวเรือนของเครื่องเติมอากาศเป็นเหล็กหล่อประกอบขึนรูปทังตัว จนถึงแท่นเครื่องเป็นชินเดียวกัน ซึ่ง
มีค วามแข็งแรงและทนทานต่อ สภาพการใช้ งานตลอด 24 ชั่ ว โมงของการท้ างาน โดยแท่ น เครื่องจักรถู ก
ออกแบบให้มีลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ามันหล่อลื่น เครื่องเติมอากาศต้องถูกออกแบบให้ Driven Gear แช่อยู่ใน
อ่างน้ามันหล่อลื่นที่ติดตังอยู่ที่ฐานเครื่องเติมอากาศส่วนล่างสุด มีตาแมวส้าหรับสังเกตระดับน้ามันอยู่ที่ฐาน
เครื่องเติมอากาศ ส่วนตลับลูกปืนด้านบน เป็นชนิดฝาปิด 2 ด้านมีจาระบีในตัว ส่วนตลับลูกปืนด้านล่างหล่อ
ลื่นด้วยน้ามันในอ่างเก็บน้ามันด้านล่างซึ่งตลับลูกปืนทัง 2 ชนิด สามารถท้างานได้โดยไม่ต้องหล่อลื่นด้วยจารบี
เครื่ อ งเติ ม อากาศเป็ น ชนิ ด ที่ ขั บ เคลื่ อ นผ่ า นมอเตอร์โ ดยตรง (Direct Drive) โดยผ่ าน coupling
มอเตอร์ ที่ ใ ช้ ขั บ เครื่ อ งเติ ม อากาศติ ด ตั งในแนวดิ่ ง และ Motor เป็ น ชนิ ด Flange type มาตรฐาน IEC
standard เครื่องเติมอากาศ ไม่ต้องใช้ Pulley และสายพานในการขับเคลื่อนเครื่องเติมอากาศ ท้าให้ไม่ต้อง
ท้าการปรับตังและเปลี่ยนสายพาน เพื่อลดภาระในด้านการบ้ารุงรักษา และวัสดุสินเปลือง
อุป กรณ์ ป ระกอบมาตรฐานที่ติดตังต้องมาจากโรงงาน จะต้องประกอบด้วย ตัวเครื่องเติมอากาศ,
วาล์วระบายความดัน (Relief Valve), มอเตอร์, อุปกรณ์ลดความสั่นสะเทือน (Vibration rubber) และท่อ
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เก็บเสียง (Silencer) ด้านดูด, ตัวกรองอากาศ(Air Filter), ท่อเก็บเสียงด้านจ่าย(ขึนอยู่กับรุ่น), เกจวัดความดัน
(Pressure Gauge), วาล์วกันกลับ (Check Valve), ข้อต่ออ่อน (Flexible Joint)
ทังนี ผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ต้องมีประสบการณ์การใช้งานภายในประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี
โดยมีผลงานติดตังในโครงการที่น่าเชื่อถือได้ ไม่น้อยกว่า 30 โครงการ
8.1 รายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์
ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี
Casting & Rotor
:
Cast Iron (FC250)
Shaft
:
Chrome Molybdenum Steel (SCM440)
Timing Gear
:
Chrome Molybdenum Steel (SCM415) หรือ
เทียบเท่า
Bearing Case
:
Cast Iron (FC250)
Bearing
:
SUJ 2
Coupling
:
FCD500
Motor
:
Flange type install, IEC standard, 380 volt,
3-Phase, 50 Hz, 1450 – 1500 rpm
Accessories
:
Inlet and Outlet Silencer, Pressure gauge,
Check valve, Rubber Flexible Joint, Rubber
base
8.2 เครื่องเป่าอากาศสาหรับระบบบาบัดนาเสียส่วนโรงอาหารโรงเรียนสาธิตประถมศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี
ชนิด
:
Vertical Three Lobe Rotary Air Blower
จ้านวน
:
2 Set
Capacity
:
1.66 ลบ.ม./นาที
Head
:
3.0 เมตรน้า
ก้าลังของมอเตอร์ประมาณ
:
1.5 Kw
ความเร็วรอบประมาณ
:
1450 – 1500 รอบ/นาที
8.3 เครื่องเป่าอากาศสาหรับระบบบาบัดนาเสียส่วนโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี
ชนิด
:
Vertical Three Lobe Rotary Air Blower
จ้านวน
:
2 Set
Capacity
:
1.66 ลบ.ม./นาที/
Head
:
3.0 เมตรน้า
ก้าลังของมอเตอร์ประมาณ
:
1.5 Kw
ความเร็วรอบประมาณ
:
1450 – 1500 รอบ/นาที
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8.4 เครื่องเป่าอากาศสาหรับระบบบาบัดนาเสียส่วนโรงอาหารกลางของมหาวิทยาลัย
ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี
ชนิด
:
Vertical Three Lobe Rotary Air Blower
จ้านวน
:
2 Set
Capacity
:
4.15 ลบ.ม./นาที
Head
:
3.0 เมตรน้า
ก้าลังของมอเตอร์ประมาณ
:
5.5 Kw
ความเร็วรอบประมาณ
:
1450 – 1500 รอบ/นาที
8.5 เครื่องเป่าอากาศสาหรับระบบบาบัดนาเสียส่วนครัวศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่า ดังนี
ชนิด
:
Vertical Three Lobe Rotary Air Blower
จ้านวน
:
2 Set
Capacity
:
1.66 ลบ.ม./นาที
Head
:
3.0 เมตรน้า
ก้าลังของมอเตอร์ประมาณ
:
1.5 Kw
ความเร็วรอบประมาณ
:
1450 – 1500 รอบ/นาที
9. ระยะเวลาดาเนินการ และส่งมอบงาน
ผู้รับจ้างจะต้องด้าเนินการปรับปรุงระบบบ้าบัดน้าเสีย ของมหาวิทยาลัยทังหมด ให้แล้วเสร็จภายใน
เวลา 180 วัน (หนึ่งร้อยแปดสิบวัน) นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงานจากมหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 5
งวดงาน (ห้างวดงาน) ดังนี
งวดที่ 1 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 10 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ท้า Shop Drawing ทังระบบรวมถึงแผนงานก่อสร้างพร้อมทังขออนุมัติวัสดุที่จะใช้ทังหมด
- ติดตังป้ายโครงการทุกจุดของโครงการแล้วเสร็จทังหมด
- ขุดดิน ฐานราก พร้อมทังกดเสาเข็ม ค.ส.ล ฐานถังบ้าบัดน้าเสียอาคารโรงอาหารกลาง และโรง
อาหารโรงเรียนสาธิตมัธยมทังหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตฐานรากถังบ้ าบั ดน้ าเสี ยของอาคารโรงอาหารกลาง และโรงอาหารสาธิตมั ธยมทั ง
หมดแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ภายในก้าหนด 45 วัน
นับตังแต่วันที่เริ่มลงมือท้างานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 25 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ขุดดินฐานราก พร้อมทังกดเสาเข็ม ค.ส.ล ฐานถังบ้าบัดน้าเสียอาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต
ประถม ทังหมดแล้วเสร็จ
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- เทคอนกรีตฐานรากถังบ้าบัดน้าเสียของโรงอาหารโรงเรียนสาธิตประถม ทังหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตผนังถังบ้าบัดน้าเสียในส่วนของโครงสร้างที่รับน้าหนักของถังบ้าบัดน้าเสียอาคารโรง
อาหารโรงเรียนสาธิตมัธยมและโรงอาหารโรงเรียนสาธิตประถมทังหมดแล้วเสร็จ
- วางถังระบบบ้าบัดน้าเสียอาคารโรงอาหารส่วนกลางทังหมดแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไขแล้วเสร็จ
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ภายในก้าหนด 90 วัน
นับตังแต่วันที่เริ่มลงมือท้างานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 3 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 20 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ขุดดินฐานราก พร้อมทังกดเสาเข็ม ค.ส.ล ฐานถังบ้าบัดน้าเสียของอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ทังหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตฐานรากถังบ้าบัดน้าเสียของอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทังหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีตผนังถังบ้าบัดน้าเสียในส่วนของโครงสร้างที่รับ น้าหนักของถังบ้าบัดน้าเสียอาคารศูนย์
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทังหมดแล้วเสร็จ
- วางถังระบบบ้าบัดน้าเสียอาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิตมัธยมและโรงเรียนสาธิตประถม
ทังหมดแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้ องตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ภายในก้าหนด 120 วัน
นับตังแต่วันที่เริ่มลงมือท้างานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 4 จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 15 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตังถังระบบบ้าบัดน้าเสียของอาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทังหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างห้องควบคุมเครื่องจักรทังหมดแล้วเสร็จ
- เทคอนกรีต พืนฝาถังบ้าบัดน้าเสียในส่วนของโครงสร้างที่รับน้าหนักของถังบ้าบัดน้าเสียของอาคาร
ทังหมดแล้วเสร็จ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ภายในก้าหนด 150 วัน
นับตังแต่วันที่เริ่มลงมือท้างานตามสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 5(งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินค่างานให้ร้อยละ 30 ของค่างานตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน
- ติดตังอุปกรณ์ประกอบระบบถังบ้าบัดน้าเสียทังหมดแล้วเสร็จ
- ติดตังงานไฟฟ้าจากตู้ควบคุมเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องจักรทังหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบพร้อมข้อมูลการทดลองระบบแล้วเสร็จทังหมด
- จัดส่งรูปแบบและรายการที่ได้ก่อสร้างระบบบ้าบัดน้าเสีย As Build Drawing พิมพ์เขียวขนาด A3
และแผ่น CD ทังหมดแล้วเสร็จ
- ปรับพืนที่บริเวณถังบ้าบัดน้าเสียทังหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบและสอนการใช้อุปกรณ์ งานระบบทุกระบบให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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- ปรับปรุงแก้ไขงานให้เรียบร้อยทังหมดให้แล้วเสร็จ
- งาน SITE CLEARING ทังหมดแล้วเสร็จ
- จัดอบรมวิธีการควบคุมรักษาระบบให้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย แล้วเสร็จ
- จัดส่งคู่มือด้าเนินการและบ้ารุงรักษาครบทุกระบบที่ติดตังสมบูรณ์แล้วเสร็จ จ้านวน 2 ชุด
- นอกจากนีให้ท้าการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆ ที่เหลือทังหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน
ตามรูปแบบ รายงานก่อสร้าง และสัญญาจ้างทุกประการทังหมดแล้วเสร็จ
- ส่งหลักฐานการช้าระค่าสาธารณูปโภคประจ้างวด เช่น ค่าน้า ค่าไฟ หรืออื่นๆ
- แก้ไขงาน Defect List ตามที่กรรมการและผู้ควบคุมงานแจ้งให้แก้ไข
- แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูปรายการและสัญญาจ้างทุกประการ ภายในก้าหนด 180 วัน
นับตังแต่วันที่เริ่มลงมือท้างานตามสัญญาเป็นต้นไป
ทังนี มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนงวดงานให้เหมาะสมตามมูลค่างานก่อสร้าง และ
แผนงานก่อสร้างจริง ก่อนการลงนามในสัญญา
10. วงเงินในการจัดหา
เงินงบประมาณ รวมวงเงินทังสิน 8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)
ราคากลางงานจ้างปรับปรุงระบบน้าเสียทิศตะวันตก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จ้านวน
1 งาน รวมเป็ น เงิน ทั งสิ น 8,000,000.- บาท (แปดล้ านบาทถ้ ว น) ซึ่ งเป็ น ราคาที่ รวมค่ าวัส ดุ ค่าครุภั ณ ฑ์
ค่าแรงงาน ค่าด้าเนินการ ค่าก้าไร และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมถึงค่าต่างๆ ที่เกิดขึนไว้ด้วยแล้ว
ทังนี การลงนามในสัญญารวมทังการเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะกระท้าได้ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏ
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับการอนุมัติเงินจากสานักงบประมาณ แล้วเท่านัน
11. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน
11.1 คุณภาพน้าทิงต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก้าหนด (ตามข้อ.7)
11.2 งานโครงสร้างในส่วนที่ได้ด้าเนินการปรับปรุง ต้องมีการรับประกันหลัง จากคณะกรรมการตรวจ
รับมอบงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
11.3 เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ติดตังในระบบฯ ต้องมีการรับประกันหลัง จากคณะกรรมการตรวจรับ
มอบงานแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
12. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ได้รับเลือกให้ท้าการก่อสร้าง ปรับปรุง และติดตังระบบบ้าบัดน้าเสีย ซึ่งได้ท้าข้อตกลงเป็นหนังสือ
หรือท้าสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช้ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึนจากคุณภาพของ
การก่อสร้าง การติดตัง และความช้ารุดบกพร่องอันเนื่องมาจากการใช้งานในสภาวะปกติตามค้าแนะน้าของ
ผู้ผลิต ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถัดจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ได้รับมอบงาน โดย
ผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความ
ช้ารุดบกพร่อง
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13. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
การใช้อุปกรณ์หรือวัสดุใดๆ ที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ในแบบรายละเอียดการก่อสร้างหรือเอกสาร
ประกอบแบบที่ได้รับอนุมัติแล้ว ผู้รับจ้างต้องยื่นเรื่องต่อผู้ว่าจ้าง เพื่อขออนุมัติก่อนเสมอ และต้องมีหนังสือ
อนุมัติให้ใช้งานได้จากผู้ว่าจ้างแล้วเท่านัน จึงจะสามารถน้าอุปกรณ์หรือวัสดุนันๆ มาใช้ได้
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใดๆ ที่ไม่เป็นไปตามแบบรายละเอียดการก่อสร้างที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ผู้รับ
จ้างต้องขออนุมัติจากผู้รับจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันท้าการ ก่อนการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ทุกครัง ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการทดสอบอุปกรณ์ในระบบทังหมด
ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้จัดท้าแผนการและขันตอนในการเริ่มต้นเดินระบบน้าเสนอต่อผู้ว่าจ้างเพื่อพิจารณา
เห็ นชอบ และเมื่อเสร็จสินการเริ่มต้นเดิน ระบบ ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้เก็บตัวอย่างน้าที่ผ่ านการบ้าบัด ส่งต่อ
ห้องปฏิบัติการที่ได้ขึนทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย พร้อมทังส่งผลวิเคราะห์น้าดังกล่าวให้กับผู้ว่าจ้าง
โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการเดินระบบจนกว่าผลตรวจสอบคุณภาพน้าที่ผ่านการบ้าบัดจะมีคุณภาพ
ได้ตามค่ามาตรฐานน้าที่ก้าหนดใน ข้อ 7.
สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์
หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัวได้ที่
1. ทางไปรษณีย์
ส่งถึง : งานพัสดุ กองกลาง ส้านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
1 ม. 20 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 13180
2. โทรศัพท์ : 02-5290674-7, 02-9093031-4 ต่อ 316, 385
3. โทรสาร : 02-5292580, 02-9091753
4. ทางเว็บไซต์ : www.vru.ac.th
5. E-Mail : procurement @ vru.ac.th
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