จ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้าบึงรับน้าหนองบอน
รายการ

จ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้าบึงรับน้าหนองบอน

วัตถุประสงค์ กองระบบอาคารบังคับน้า ส้านักการระบายน้า มีความประสงค์จะด้าเนินการจ้างเหมาเปลี่ยน
เบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้าบึงรับน้าหนองบอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การเดินเครื่องสูบน้าโดยมีรายการดังนี
ปริมาณงาน
1 งานเปลี่ยนเบรกเกอร์เมนไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ตู้ MCB ที่สถานีสูบน้าบึงรับน้าหนองบอน
ขนาดตู้เมน ๕,000 A. จ้านวน 1 ชุด และ 4,000 A. จ้านวน 1 ชุด
1.1 เปลี่ยนเบรกเกอร์เมน Air-circuit Breaker,100 kA ขนาด 5,000AT/5,000AF. พร้อมด้วย
Ground Fault จ้านวน 1 ชุด
1.2 เปลี่ยนเบรกเกอร์เมน Air-circuit Breaker ,100 kA ขนาด 4,000AT/4,000AF. พร้อมด้วย
Ground Fault จ้านวน 1 ชุด
1.3 เปลี่ยนเบรกเกอร์เมน Air-circuit Breaker, 65 kA ขนาด 2,000AT/2,000AF. พร้อมด้วย
Ground Fault จ้านวน 1 ชุด
1.4 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้เมน 5,000 A. ประกอบด้วยแอมมิเตอร์ ปุ่มกด หลอดไฟแสดงหน้าตู้
1.5 เปลี่ยนอุปกรณ์ภายในตู้เมน 4,000 A. ประกอบด้วย แอมมิเตอร์ ปุ่มกด หลอดไฟแสดงหน้าตู้
1.6 ค่าแรง + ค่าถอดประกอบอุปกรณ์ จ้านวน 2 ตู้
ข้อก้าหนดเฉพาะงาน
1. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารรายละเอียดอุปกรณ์ ในวันยื่นซองสอบราคา ดังต่อไปนี
1.1 แบบแสดงรายละเอีย ดของอุป กรณ์ ที่ ท้าการซ่อมเปลี่ ยน ขนาด มิ ติ ให้ เป็น ไปตามตัว อย่างเดิ ม
(ให้ผู้รับจ้างไปดูได้ที่หน้างาน)
1.2 แบบแปลนการติดตังซ่อมเปลี่ยนจ้างเหมาเปลี่ยนเบรกเกอร์ตู้เมนไฟฟ้ารับจากหม้อแปลงจ่ายเข้า
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์ แสดงรายละเอียดและอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน พร้อมใช้งาน
และมีวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพระดับสามัญวิศวกรลงนามก้ากับ
1.3 เอกสารแสดงรายละเอียดแผนงานการรือถอน การปรับปรุง และการติดตังที่จะไม่ท้าให้กระทบต่อ
การควบคุมระดับน้าภายในสถานีสูบน้า
1.4 แผนที่เส้นทางการล้าเลียงวัสดุ อุปกรณ์จากโรงงานถึงสถานที่ซ่อม/ติดตัง ระบุเส้นทาง เวลาท้างาน
ขนาดของรถบรรทุก หรือเครื่องทุ่นแรง
1.5 แบบแสดงรายละเอียดแผนผัง (LAY OUT) ของสถานที่จริง แสดงถึงต้าแหน่ง ขนาดและเส้นทางที่
สามารถน้าเครื่องทุ่นแรง รถยก หรือรถบรรทุก เข้า-ออก และล้าเลียงวัสดุ อุปกรณ์เข้าไปยังพืนที่
ท้าการซ่อม/ติดตัง
1.6 แคตตาล็อคอุปกรณ์ไฟฟ้า
1.7 อื่นๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
2. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาตรวจสอบ ส่วนประกอบ, โครงสร้าง และอุปกรณ์ ของตู้เมนไฟฟ้า ร่วมกับเจ้าหน้าที่
ผู้ควบคุมงาน พร้อมแสดงรายการช้ารุดที่ท้าการเปลี่ยน และรายการช้ารุดที่ท้าการซ่อมเปลี่ยนจากสถานที่จริง
ซึ่งรับรองโดยวิศวกรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานของกรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณาขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานก่อนด้าเนินการปรับปรุง

3. ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเข้าส้ารวจ ตรวจสอบ เสนอแบบที่จะใช้ในงานซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ตู้ควบคุม
เครื่องสูบน้าก่อนการเสนอราคา โดยต้องท้าหนังสือแจ้งการขอเข้าส้ารวจล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน มาที่
กองระบบอาคารบังคับน้า และต้องท้าหนังสือประสานกับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุม ดูแลสถานีสูบน้าบึงรับน้า
หนองบอน
4. ผู้รับจ้างจะต้องยื่นเอกสารรายละเอียดให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิคดังต่อไปนี
4.1 ผลงานการปรับปรุงออกแบบติดตังระบบควบคุมไฟฟ้า / การซ่อมบ้ารุง รักษา อุปกรณ์แอร์เซอร์กิต
เบรกเกอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 2500 แอมป์ กับส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่ได้รับ
การเชื่อถือหรือยอมรับ มาแสดงโดยให้น้าส้าเนาหนังสือสัญญา หรือใบสั่งจ้าง หรือใบรับรองการ
ติดตัง โดยผลงานดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้
4.2 แบบซิงเกิลไลน์ (Single Line) และแบบรายละเอียดของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้า แบบแสดงภายใน
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้า รับรองเอกสารโดยวิศวกรไฟฟ้า
5. ผู้รับจ้างจะต้องท้ารายการแผนการด้าเนินงาน โดยจะต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี จ้านวน 2 ชุด
5.1 แผนงานแต่ละส่วน (ส้ารวจ, การรือ, จัดซือวัสดุ, ขึนรูปชินงาน,ปรับแต่งชินงาน, ประกอบชินงาน,
ทดสอบและการติดตัง) พร้อมระยะเวลาด้าเนินการแต่ละขันตอนดังต่อไปนี
5.2 อื่นๆที่เห็นว่าเป็นประโยชน์
6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียมเครื่องมือส้าหรับการแก้ไขปัญหา เมื่อมีปญ
ั หาการท้างานหรือซ่อมบ้ารุงประจ้าวัน
7. กรณีชินส่วนที่ผู้ว่าจ้างไม่แน่ใจว่าวัสดุชินงานนันเป็นไปตามข้อก้าหนดหรือไม่ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิน้าชินงานนัน
ไปตรวจสอบยังสถานบันที่เชื่อถือได้และผ่านการรับรอง โดยผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทังหมด
8. การติดตังและทดสอบตู้เมนไฟฟ้ารับจากหม้อแปลงจ่ายเข้าตู้ควบคุ มเครื่องสูบน้าพร้อมอุปกรณ์ ผู้รับจ้างมี
ภาระต้องจัดท้าให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลพร้อมข้อเสนอแนะทางด้านเทคนิค และให้สอดคล้องครบถ้วน
ตามความต้ อ งการของผู้ ว่ า จ้ า งในเรื่ อ งการท้ า งาน ซึ่ ง รั บ รองผลการติ ด ตั งและทดสอบโดยวิ ศ วกร
ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพลงนามก้ากับ เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาเห็นชอบ และพิจารณาในวันตรวจรับ
9. รายละเอีย ดต่ าง ๆ ที่ ไม่ ได้ ก้าหนดไว้ในรายการฉบั บ นี วิศ วกรผู้ อ อกแบบหรือเจ้าหน้ าที่ ค วบคุ ม งานจะ
ก้าหนดให้ในระหว่างท้าการซ่อมหรือปรับปรุง
10. วัส ดุและอุป กรณ์ ต่ างๆที่รือถอนส่ ว นที่ช้ารุดให้ ผู้รับจ้างส่ งคืนหน่ วยงานทังหมด พร้อมท้ าหนังสื อรายการ
ส่งมอบแนบรูปถ่าย
11. โครงสร้างและส่วนประกอบของตู้เมนไฟฟ้ารับจากหม้อแปลงจ่ายเข้าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้า ส่วนอื่นที่ช้ารุดไม่
สามารถให้ท้างานได้ นอกเหนือจากรายการให้ผู้รับจ้างเป็ นผู้ด้าเนินการเปลี่ยน หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน ผู้รับ
จ้างจะต้องไม่คิดค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึนและไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงสัญญา
12. ก่อนการส่งมอบผู้รับ จ้างจะต้องท้าการทดสอบตู้เมนไฟฟ้ารับจากหม้อแปลงจ่ายเข้าตู้ควบคุ มเครื่องสูบน้า
พร้อมอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานได้ดีมีประสิทธิภาพและต้องรับผิดชอบต่อความช้ารุดบกพร่องที่เกิดขึนจาก
การใช้งานตามปกติเป็นเวลา 1 ปี หากผู้รับจ้างบิดพลิวไม่กระท้าการดังกล่าวภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้
รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ท้าการแก้ไขให้ถู กต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ก้าหนด ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่
จะท้าการนันเองหรือจ้างผู้อื่นให้ท้าการนัน โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
13. ผู้รับจ้างต้องท้าการทดสอบตู้ควบคุมเครื่องสูบน้าด้วยไฟฟ้ าให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ ถูกต้องและมี
ความปลอดภัยเชื่อถือได้และตรงตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ
14. ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงาน และรับประกันความเสียหายของอุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้เกิดจากความประมาท
เลินเล่อของผู้ใช้ เป็นเป็นเวลา 1 ปี นับแต่วันส่งมอบงาน

-3ข้อก้าหนดอื่น ๆ
1. ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่น้ามาติดตังจะต้องเป็นของใหม่ ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนและไม่เป็น
ของเก่าเก็บ
2. ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนการปฏิบัติงาน ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อวางแผนบริหารจัดการน้า ในการควบคุม
ระดับน้าเพื่อการป้องกันน้าท่วม
3. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน อันน้ามาซึ่งความเสียหายที่เกิดขึนกับ
อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แต่เพียงผู้เดียว
4. ผู้รับจ้างจะต้องท้าการเสนอแบบการปรับปรุงการติดตังตู้ควบคุมเครื่องสูบน้าให้ทางผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนท้าการปรับปรุง
5. ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซม ปรับปรุง ตกแต่ง ห้องควบคุมเครื่องสูบน้า หากเกิดการช้ารุดเสียที่อาจ
เกิดขึนกับห้องควบคุมเครื่องสูบน้าระหว่างที่ผู้รับจ้างท้าการปรับปรุง
6. สายไฟฟ้าที่ใช้เดินวงจรควบคุมและวงจรก้าลังต้องเป็นของใหม่ทังหมด ต้องท้าเครื่องหมายไว้ที่ปลาย
สาย ( Wire maker) ) และมีขนาดตามพิกัดกระแสไฟฟ้าที่อุปกรณ์ต่างๆใช้ และสีของสายเฟสต่างๆ
รวมทังบัสบาร์ให้ใช้สีสัญลักษณ์ให้ตรงกับของเดิมที่ใช้อยู่ปัจจุบัน
7. ผู้รับจ้างจะต้องส่งคืนอุปกรณ์ของเดิมทังหมด ที่ท้าการรือถอนคืนให้กับ กองระบบอาคารบังคับน้า
8. ก้าหนดแล้วเสร็จภายใน 6๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

