
   

 

ประกาศมหาวทิยาลยัมหิดล ( สถาบันโภชนาการ ) 
เร่ือง  ประกวดราคาจ้างตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกนันกอาคารสถาบันโภชนาการและอาคารหอวจัิย 1 งาน 

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

 ดว้ย มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง จ้างติดตั้ง
อุปกรณ์ป้องกนันกอาคารสถาบันโภชนาการและอาคารหอวจัิย 1 งาน 
โดยมีราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน…..............-...............…..บาท (….........................-.....………………..) 
 ผูมี้สิทธิเสนอราคาจะตอ้งมีคุณสมบติั ดงัต่อไปน้ี 

1.   เป็นนิติบุคคลท่ีมีอาชีพรับจา้ง ทาํพัสด/ุก่อสร้าง ท่ีประกวดราคาจา้งดงักล่าว 
  2.  ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวยีนช่ือแลว้  
และไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางมหาวิทยาลยัมหิดล  
  3.   ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่
รัฐบาลของผูเ้สนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
                   4.   ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                                  4.1 .............................................................................................. 
                 4.2 ............................................................................................. 
  5.   กรณีผูเ้สนอราคาเป็นกิจการร่วมคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามแนวทางปฏิบติัในการ
พิจารณาคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมคา้ ตามหนงัสือสาํนกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1305/
ว 2457 ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงัน้ี     

5.1  กรณีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงาน สามารถ
นาํผลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
  5.2  กรณีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้
ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน้
แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกาํหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมคา้ราย
ใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการเขา้เสนอราคากบัทางมหาวิทยาลยัมหิดลและแสดงหลกัฐานดงักล่าว
มาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียว เป็น
ผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
  6. .................................(คุณสมบติัอ่ืน)................................. 
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  กาํหนดรับฟังคาํช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติม ในวนัท่ี   14 สิงหาคม 2555    

ระหวา่งเวลา…………..น. ถึง………….น. ณ สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พทุธมณฑล 4 
ตาํบลศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 และดูสถานท่ี ระหวา่งเวลา 14.00 น. ถึง14.30 น. ณ สถาบนั
โภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พทุธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

  กาํหนดยืน่ซองประกวดราคา   ตามเอกสารประกวดราคาจา้ง  ในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555  
ระหวา่งเวลา   10.00 น. ถึง   10.30 น.  ณ หอ้งประชุมชั้น 1     สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999     ถ.
พุทธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 และเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ
และขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี  22 สิงหาคม 2555   เวลา  10.45 .  น. ณ ห้องประชุมชั้น 1     สถาบนั
โภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โดย
กาํหนดวนัเปิดซองเสนอราคา ในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555  เวลา 13.30 น. ณ  หอ้งประชุมชั้น  1        สถาบนั
โภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พทุธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
  ผูส้นใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจา้ง ในราคาชุดละ..............-...................
บาท ไดท่ี้หน่วยพสัดุ  สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม 73170  ระหว่างวนัท่ี 30 กรกฎาคม 2555   ถึงวนัท่ี 21 สิงหาคม 2555 และเผยแพร่
ประชาสมัพนัธ์ใน   www.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th   หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข 
 0 2800 2380 ต่อ 101,102  ในวนัและเวลาราชการ 

                 ประกาศ  ณ วนัท่ี  30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 

         
       (รองศาสตราจารยพ์งศธร  สงัขเ์ผอืก) 

                    รองผูอ้าํนวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบติัหนา้ท่ีแทน 
                  ผูอ้าํนวยการสถาบนัโภชนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

เอกสารประกวดราคาจ้าง  เลขที ่ 003  /2555 (NU) 
การจ้างตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกนันกอาคารสถาบันโภชนาการและอาคารหอวจัิย 1 งาน 
ตามประกาศ มหาวทิยาลยัมหิดล (สถาบันโภชนาการ)   ลงวนัที ่ 30 กรกฎาคม 2555 

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

  ดว้ย มหาวิทยาลยัมหิดล (สถาบนัโภชนาการ) ซ่ึงต่อไปน้ีเรียกวา่ “มหาวิทยาลยั”   มีความ
ประสงคจ์ะประกวดราคาจ้างติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนันกอาคารสถาบันโภชนาการและอาคารหอวจัิย 1 งาน 

 ณ สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 

1.   เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคา 
1.1 แบบรูปรายการละเอียด     
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบบญัชีแสดงปริมาณงาน วสัดุและราคา  
1.4 แบบสญัญา 
1.5 แบบหนงัสือคํ้าประกนั 

 (2)   หลกัประกนัสญัญา 
    1.6 สูตรการปรับราคาและวิธีการปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
      1.7 มาตรฐานฝีมือช่าง 

2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
 2.1 เป็นผูมี้อาชีพรับจา้ง ทาํพัสด/ุก่อสร้าง ท่ีประกวดราคาจา้งดงักล่าว 
                2.2 ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงานของทางราชการซ่ึงไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  และ
ไม่เป็นผูท่ี้ถูกระบุช่ือเป็นผูท้ิ้งงานของทางมหาวิทยาลยัมหิดล 
 2.3  ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนั ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้คาํสัง่ใหส้ละสิทธ์ิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 
  2.4 ตอ้งมีผลงาน ดงัน้ี 
                   2.4.1 .............................................................................................. 
       2.4.2 ............................................................................................. 
       2.4.3 ............................................................................................. 
             2.5   กรณีผูเ้สนอราคาเป็นกิจการร่วมคา้ จะตอ้งมีคุณสมบติัตามแนวทางปฏิบติัในการพิจารณา
คุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีเป็นกิจการร่วมคา้ ตามหนงัสือสาํนกันายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ) 1205/ว 2457 
ลงวนัท่ี 16 มีนาคม 2543 ดงัน้ี     



  

2.5.1  กรณีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงาน สามารถ
นาํผลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  
  2.5.2  กรณีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้
ร่วมคา้ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา เวน้
แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้ขอ้ตกลงระหว่างผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกาํหนดให้ผูเ้ขา้ร่วมคา้ราย
ใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั ในการเขา้เสนอราคากบัทางมหาวิทยาลยัมหิดลและแสดงหลกัฐานดงักล่าว
มาพร้อมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูท่ี้เขา้ร่วมคา้หลกัรายเดียว เป็น
ผลงานของกิจการร่วมคา้ได ้  

3. หลกัฐานการเสนอราคา 

 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี 
 3.1 ส่วนที ่ 1  (เอกสารหลกัฐานผู้ประกอบการ) อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
   3.1.1 กรณีเป็นนิติบุคคล 
          (ก) สาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุคล     
    (ข) สาํเนาใบทะเบียนภาษีมลูค่าเพ่ิม    
    (ค) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจให้
บุคคล อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน  
    3.1.2 ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้ใหย้ืน่สาํเนาสัญญาของการ
เขา้ร่วมคา้  และใหย้ืน่เอกสารของผูร่้วมคา้ทุกฝ่ายตามท่ีระบุไวใ้น  3.1.1  

3.1.3 ……….. (ระบุเอกสารอ่ืนตามท่ีส่วนงานท่ีดาํเนินการจดัจา้งเห็นสมควรกาํหนด)............. 
 3.2 ส่วนที ่ 2  (ข้อเสนอทางด้านเทคนิค)  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้

(1)   สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานพร้อมสาํเนาคู่ฉบบัสญัญา     
             (2)  รายช่ือวิศวกร/สถาปนิก ประจาํโครงการ พร้อมประสบการณ์ 
             (3)  แผนการทาํงาน / เทคนิคการทาํงาน 
 3.3 ส่วนที ่ 3  (ข้อเสนอทางด้านราคา) ใส่ซองปิดผนึก  อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี ้
   (1)    ใบเสนอราคา   

         (2)    บญัชีแสดงปริมาณงาน และราคา   

4.   การยืน่ซองประกวดราคา 
4.1  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอเอกสารแยกเป็น 3 ซอง 

1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
  2. ซองขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 



  

  3. ซองขอ้เสนอทางดา้นราคา 
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ินและจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น ลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาใหช้ดัเจน   จาํนวนเงินท่ีเสนอตอ้งระบุตรงกนัทั้งตวัเลขและตวัอกัษร 
โดยไม่มีการขดูลบหรือแกไ้ข หากมีการ  ขดูลบ  ขีดออก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอ
ราคาพร้อมประทบัตรา  (ถา้มี) กาํกบัไวด้ว้ยทุกแห่ง     

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการก่อสร้างใหค้รบถว้น ในการ
เสนอราคาให้เสนอเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อหน่วยและ
หรือต่อรายการตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวั
เลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอ่ืน และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ทั้งปวงไวแ้ลว้ 
  ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ...90....วนั นับแต่วนัยื่นซองประกวด
ราคาโดยภายในกาํหนดยนืราคาผูเ้สนอราคาตอ้งรับผดิชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้ และจะถอนการเสนอราคา
มิได ้
  4.3     ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการ แลว้เสร็จ ภายใน ...30... วนั      นบัถดัจาก
วนัลงนามในสญัญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้จากมหาวิทยาลยั  ใหเ้ร่ิมปฏิบติังาน                 

4.4 ก่อนยืน่ซองประกวดราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด  ฯลฯ ให ้
ถ่ีถว้นและเขา้ใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่ซองประกวดราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองประกวดราคา 3 ซอง ที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึง 
ประธานกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  โดยระบุช่ือซองแต่ละซองให้ชดัเจน   ยืน่ต่อคณะกรรมการ
จดัหาโดยวิธีประกวดราคา  ในวนัท่ี 22 สิงหาคม 2555  ระหว่างเวลา  10.00  น. ถึง 10.30 น. ณ หอ้งประชุม
ชั้น 1      สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170 

เม่ือพน้กาํหนดเวลายื่นซองประกวดราคาแลว้มหาวิทยาลยัจะไม่รับซองประกวดราคาโดย
เด็ดขาด และคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา  จะเปิดซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการและ
ขอ้เสนอทางเทคนิค ในวนัท่ี  22 สิงหาคม 2555    เวลา  10.45   น. ณ หอ้งประชุมชั้น1     สถาบนัโภชนาการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พทุธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170  โดยกาํหนดวนัเปิด
ซองเสนอราคา ในวนัท่ี  22 สิงหาคม 2555   เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1     สถาบนัโภชนาการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 999 ถ.พทุธมณฑล 4 ตาํบลศาลายา อ.พทุธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

 5. หลกัประกนัการเสนอราคา  (จะกาํหนดกรณวีงเงินจัดหาเกนิ 2,000,000 บาท) 
  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งวางหลกัประกันการเสนอราคา พร้อมกับการยื่นซองประกวดราคา จาํนวน 
.............-......... บาท (...........................-....................)  ** โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการคํ้า
ประกนั ไม่น้อยกว่า ..... วนั  นับตั้งแต่วนัยืน่ซองประกวดราคาโดยหลกัประกนัใหใ้ช ้ดงัต่อไปน้ี   



  

  (1) เงินสด 
  (2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นชาํระต่อมหาวิทยาลยัหรือ
ก่อนวนันั้นไม่เกิน 7 วนั 
  (3) หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (1)  
    หลกัประกันการเสนอราคาตามขอ้น้ี มหาวิทยาลยัจะคืนให้ผูเ้สนอราคาท่ีไม่ได้รับการ
พิจารณาเป็นผูรั้บจดัหาโดยเร็วตั้งแต่พน้ภาระผกูพนั เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บ
จดัหา จะคืนใหต่้อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือเม่ือผูรั้บจดัหา ไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
               การคืนหลกัประกนัซอง ไม่วา่ในกรณีใด ๆ จะคืนใหโ้ดยไม่มีดอกเบ้ีย 

6. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณาราคา 
6.1   การพิจารณาในการประกวดราคาน้ี  จะพิจารณา  ข้อเสนอทางด้านเทคนิค  ท่ีทาง

มหาวิทยาลยัจะไดรั้บประโยชน์สูงสุดและคุม้ค่าเป็นสาํคญั  โดยผูเ้สนอราคาจะตอ้งแยกซองเสนอเป็น 
   1. ซองเอกสารหลกัฐานผูป้ระกอบการ 
   2. ซองเสนอทางดา้นเทคนิค 
   3. ซองขอ้เสนอดา้นราคา 

         6.2  คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคา จะเปิดซองเสนอราคาเฉพาะผูท่ี้ผ่านการพิจารณา
ขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค  และจะคืนซองเสนอราคาใหแ้ก่ผูท่ี้ไม่ผา่นการพิจารณาขอ้เสนอทางดา้นเทคนิค 

6.3  ในการประกวดราคาคร้ังน้ี มหาวิทยาลยัจะพิจารณาตดัสินโดยยึดหลกัความคุม้ค่าและ  
………..….. (ราคารวม) …………………….. 

6.4 มหาวิทยาลยัสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผอ่นผนัในกรณี
ดงัต่อไปน้ี 

(1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้น    ในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคา 
หรือ    ในหลกัฐานการรับเอกสารประกวดราคาของมหาวิทยาลยั 

(2) ผูเ้สนอราคาท่ีมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 2  
(3) ผูเ้สนอราคาท่ี ยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกตอ้งหรือไม่ครบถว้นตาม

ขอ้ 3 หรือยืน่ซองประกวดราคาไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4  คณะกรรมการจดัหาโดยวธีิประกวดราคา  จะไม่เปิดซอง
ขอ้เสนอดา้นราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาดเพียงเลก็นอ้ย หรือผดิพลาดไปจากเง่ือนไข
ของเอกสารประกวดราคา ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคญัซ่ึงอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ ทั้งน้ี เฉพาะใน
กรณีท่ีพิจารณาเห็นวา่ จะเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลยัเท่านั้น  

6.5 ในการตดัสินการประกวดราคาหรือในการทาํสัญญา คณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลยัมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง สภาพ ฐานะ หรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง



  

กบัผูเ้สนอราคาได ้มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทาํสัญญา หากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความ
เหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
 6.6  มหาวิทยาลยัทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได ้และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะ
ยกเลิกการประกวดราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี เพื่อประโยชน์ของทาง
มหาวิทยาลัยเป็นสําคญัและให้ถือว่าการตดัสินของมหาวิทยาลยัเป็นเด็ดขาด ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งมหาวิทยาลยัจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคา และลงโทษผูเ้สนอราคาเป็นผู ้
ท้ิงงาน ไม่ว่าจะเป็น    ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่าการเสนอราคา
กระทาํการโดยไม่สุจริต  หรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา    
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาตํ่าสุด เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้่าไม่อาจดาํเนินงานตามสัญญาได ้
คณะกรรมการประกวดราคาหรือมหาวิทยาลยัจะให้ผูเ้สนอราคานั้นช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีทาํให้เช่ือ
ไดว้่า ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามการประกวดราคาจา้งใหเ้สร็จสมบูรณ์ หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟัง
ได ้มหาวิทยาลยัมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาของผูเ้สนอราคารายนั้น 

7. การทาํสัญญาจ้าง 
  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกให้เป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งทาํสัญญาตามแบบสัญญา ดงัระบุใน
ขอ้ 1.4 กบัมหาวิทยาลยัมหิดลภายใน  7…  วนั นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ใหไ้ปทาํสัญญา และจะตอ้ง
วางหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบัร้อยละ..10...... (สิบ %) ของราคาค่าจา้งตามสัญญา ให้
มหาวิทยาลยัยดึถือไวใ้นขณะทาํสญัญา โดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
 (1)  เงินสด 
 (2)  เช็คท่ีธนาคารเซ็นสัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีก่อนท่ีใชเ้ช็คนั้นชาํระต่อมหาวิทยาลยัหรือก่อนวนั
นั้นไม่เกิน 7 วนั 
 (3)  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตาม ขอ้ 1.5 (2)  

  หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  14 วนั  นับถดัจากวนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผูกพนั
ตามสญัญาแลว้ 

8. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน  

 มหาวิทยาลยัจะจ่ายเงินค่าจา้งเม่ือผูรั้บจดัหา ไดป้ฏิบติังานทั้งหมดให้แลว้เสร็จเรียบร้อยตาม
สญัญา  รวมทั้งทาํสถานท่ีก่อสร้างใหส้ะอาดเรียบร้อย / โดยแบ่งออกเป็น  …1….   งวด    

9. อตัราค่าปรับ   
 *(1)   การจา้งทัว่ไป กรณีผูรั้บจา้งส่งมอบงานล่าชา้กว่ากาํหนดส่งมอบ ตามสัญญาหรือขอ้ตกลง 
กาํหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสญัญาหรือขอ้ตกลง   



  

          ในกรณีการจดัหาพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุด  ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแลว้จะไม่สามารถใช้
การไดโ้ดยสมบูรณ์  แมผู้รั้บจดัหาจะส่งมอบพสัดุภายในกาํหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลงแต่ยงัขาดส่วนประกอบ
บางส่วน  ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบท่ียงัขาดนั้นเกินกาํหนดสญัญาหรือขอ้ตกลง  ใหถื้อว่าไม่ไดส่้งมอบพสัดุ
นั้นเลยใหป้รับเตม็ราคาของทั้งชุด 

*(2)  การจา้งบริการบาํรุงรักษา   กรณีผูร้ับจา้งเขา้มาซ่อมแซมล่าชา้ เกินกว่าเวลาที่กาํหนดตาม
สญัญาหรือขอ้ตกลง  กาํหนดค่าปรับเป็นรายชัว่โมง  ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  0.01  ของวงเงินตามสัญญา
หรือขอ้ตกลง  เศษของชัว่โมงใหคิ้ดเป็น 1 ชัว่โมง 
 *(3)  การจา้งบริการบาํรุงรักษา  กรณีผูรั้บจา้งละเลย หรือซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดล่้าชา้ ทาํให้มี
ระยะเวลาท่ีชาํรุดขดัขอ้งรวมกนัเกินกวา่ระยะเวลาท่ีกาํหนดตามสญัญาหรือขอ้ตกลง  กาํหนดค่าปรับเวลาท่ีไม่
สามารถใช ้พสัดุได ้ในส่วนท่ีเกินกวา่เวลาท่ีกาํหนด เป็นรายวนัในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 0.5  ของวงเงินตาม
สญัญาหรือขอ้ตกลง 
 *(4)  การจา้งทัว่ไป  ท่ีมีกาํหนดระยะเวลาท่ีตอ้งซ่อมแซมให้ใชง้านได ้กรณีผูรั้บจา้ง   ใชร้ะยะเวลา
ซ่อมแซมเกินกว่าเวลาท่ีกาํหนดตามสัญญาหรือขอ้ตกลง   กาํหนดค่าปรับเป็นรายชัว่โมงในอตัราไม่ตํ่ากว่า
ร้อยละ 0.01 ของวงเงินตามสญัญาหรือขอ้ตกลง เศษของชัว่โมงให ้คิดเป็น 1 ชัว่โมง 

10. การรับประกนัความชํารุดบกพร่อง 

  ผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นผูรั้บจดัหา ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือทาํสัญญา
ตามแบบดงัระบุในขอ้ 1.4 แลว้แต่กรณี จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่นอ้ยกว่า.......1.......ปี.....-.......เดือน นบัถดัจากวนัท่ีมหาวิทยาลยัไดรั้บมอบงาน  โดยผูรั้บจดัหา 
ตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  ..7...  วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุด
บกพร่อง 

11. การหักเงินประกนัผลงาน 
                      ในการจ่ายเงินแต่ละงวด มหาวิทยาลยั จะหกัเงินจาํนวนร้อยละ .-... ของเงินท่ีตอ้งจ่ายในงวด
นั้นเพื่อเป็นประกนัผลงาน  
 ผูรั้บจดัหามีสิทธิท่ีจะขอเงินประกนัผลงานคืนโดยผูรั้บจดัหาจะตอ้งวางหนงัสือคํ้าประกนัของ
ธนาคารซ่ึงออกโดยธนาคารภายในประเทศตามแบบหนงัสือคํ้าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.5 (4) มาวางไวต่้อ
มหาวิทยาลยัเพื่อเป็นหลกัประกนัแทนกไ็ด ้
 มหาวิทยาลยั  จะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารดังกล่าวให้แก่ 
ผูรั้บจดัหาพร้อมกบัการจ่ายเงินงวดสุดทา้ยหรืออยา่งชา้ไม่เกิน 14  วนั นบัแต่ไดจ่้ายเงินงวดสุดทา้ยใหก้บัผูรั้บจดัหา 

12. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอืน่ ๆ 
                      12.1  เงินค่าจา้งสําหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงิน รายไดส้ถาบนัโภชนาการ ปี 
งบประมาณ 2555 



  

                                 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเ ม่ือ  มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติ เ งินจาก
มหาวิทยาลยัมหิดล แลว้เท่านั้น 
                               ราคากลางของงานติดตั้งอุปกรณ์ป้องกนันกอาคารสถาบนัโภชนาการและอาคาร
หอวิจยั 1 งาน ในการประกวดราคาจา้งคร้ังน้ี เป็นเงินทั้งส้ิน .............-..................  บาท (..........-...................)

             
  12.2   เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจดัหา และไดต้กลงจา้งตาม
ประกวดราคาจา้งแลว้  ถา้ผูรั้บจดัหาจะตอ้งสั่งหรือนาํส่ิงของมาเพ่ืองานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ 
และของนั้นตอ้งนาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ี         
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศกาํหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจดัหา จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย   
วา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  ดงัน้ี 

(1) แจ้งการสั่งหรือนําส่ิงของดังกล่าว เข้ามาจากต่างประเทศต่อสํานักงานคณะกรรมการ           
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ภายใน 7 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูรั้บจดัหาสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็น
ของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้

(2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากสาํนกังานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาว ี ให้
บรรทุกส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือ
เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืน 
  (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2)  ผูรั้บจดัหาจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายว่าดว้ยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 

12.3 ผูเ้สนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกให้เป็นผูช้นะการประกวดราคาแลว้ ถอนการ
เสนอราคา หรือ ไม่ไปทาํสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาทีม่หาวทิยาลยักาํหนดและมหาวทิยาลยัได้มีการแจ้ง
เตือนแล้ว มหาวิทยาลยัจะริบหลกัประกนัการเสนอราคา หรือเรียกร้องจากผูอ้อกหนงัสือคํ้าประกนัซองทนัที 
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหายอ่ืน (ถา้มี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงาน ตามระเบียบ
ของทางราชการ 
  12.4 มหาวิทยาลยัสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพ่ิมเติมเง่ือนไข หรือขอ้กาํหนดในแบบสญัญาให้
เป็นไปตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด ท่ีปรีกษาทางกฎหมาย หรือ นิติกรของมหาวิทยาลยั(ถา้มี) 

* 13. การปรับราคาค่างานก่อสร้าง 
   การปรับราคาค่างานก่อสร้างตามสูตรการปรับราคาดงัระบุในขอ้ 1.6 จะนาํมาใชใ้นกรณี
ท่ีค่างานก่อสร้างลดลงหรือเพิ่มข้ึน โดยวิธีการต่อไปน้ี 
    P  = (Po) x (K) 
  กาํหนดให ้ P  = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดท่ีจะตอ้งจ่ายใหผู้รั้บจา้ง 



  

     Po = ราคาค่างานต่อหน่วยท่ีผูรั้บจา้งประมูลไดห้รือค่างานเป็นงวด  
                           ซ่ึงระบุไวใ้นสญัญาแลว้แต่กรณี 
      K = Escalation Factor ท่ีหกัดว้ย 4% เม่ือตอ้งเพ่ิมค่างานหรือบวกเพิ่ม 4% 
                                                                  เม่ือตอ้งเรียกค่างานคืน 
  สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะตอ้งคงท่ีท่ีระดบัท่ีกาํหนดไวใ้นวนัแลว้เสร็จตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นสญัญา หรือภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลยัไดข้ยายออกไป โดยจะใชสู้ตรของทางราชการท่ีไดร้ะบุในขอ้ 1.6 

*14. มาตรฐานฝีมือช่าง 
    เม่ือมหาวิทยาลยัไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดใหเ้ป็นผูรั้บจดัหาและไดต้กลงจา้งก่อสร้างตาม
เง่ือนไขการจา้งน้ีแลว้ ผูเ้สนอราคาจะตอ้งตกลงว่าในการปฏิบติังานก่อสร้างดงักล่าว ผูเ้สนอราคาจะตอ้งมีและ
ใชผู้ผ้า่นการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก  กรมแรงงานและสวสัดิการสงัคม หรือผูมี้วฒิุบตัรระดบั ปวช. ปวส. 
และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาท่ี ก.พ. รับรองให้เขา้รับราชการได ้ ในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ  10  
ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะตอ้งมีช่างจาํนวนอยา่งนอ้ย 1 คน ในแต่ละสาขาช่าง ดงัระบุในขอ้ 1.7 

16. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
 ในระหว่างระยะเวลาการทาํงาน ผูรั้บจา้งพึงปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้
กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
            
 
             มหาวทิยาลยัมหิดล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

รายละเอยีดจ้างตดิตั้งอุปกรณ์ป้องกนันกอาคารสถาบันโภชนาการและอาคารหอวจิยั 1 งาน  
 

 

1. รายการทัว่ไป 
1.1  สถานท่ีหรือส่ิงก่อสร้างใดท่ีจะทาํการติดตั้งในบริเวณสถาบนัและอาคารบริวาร ผูรั้บจา้ง

จะตอ้งไปดูสถานท่ี เพื่อรับทราบสภาพของสถานท่ีและตาํแหน่งท่ีจะดาํเนินการซ่ึงจะกาํหนดและช้ีให้ผูรั้บ
จา้งทราบในวนัดูสถานท่ี 

1.2 โรงงานก่อสร้างผูรั้บจา้งจะปลูกสร้างโรงงาน  และโรงเก็บวสัดุได ้ ณ  บริเวณท่ีมหาวิทยาลยั
กาํหนดให ้ส่วนท่ีพกัคนงานผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัใหอ้ยูภ่ายนอกมหาวิทยาลยั เม่ือผูรั้บจา้งทาํการก่อสร้างอาคาร
เสร็จเรียบร้อยแลว้   ผูรั้บจา้งจะตอ้งร้ือถอนโรงงานและเก็บวสัดุต่าง ๆ  ออกไปนอกมหาวิทยาลยัและปรับ
บริเวณใหอ้ยูใ่นสภาพเรียบร้อย  จนเป็นท่ีพอใจของคณะกรรมการตรวจการจา้งก่อนส่งงานงวดสุดทา้ย 

1.3  ฝีมือและแรงงาน  ผูรั้บจา้งจะตอ้งใชช่้างท่ีมีฝีมือดีมาทาํการก่อสร้างให้ถูกตอ้งเรียบร้อยตาม
แบบรูปแบบรายการก่อสร้างและไดม้าตรฐานการก่อสร้างตามหลกัวิชาช่างท่ีดี งานบางประเภทท่ีจาํเป็นตอ้ง
ใชช่้างผูช้าํนาญในการติดตั้งโดยเฉพาะ ใหผู้รั้บจา้งจดัหาช่างแต่ละสาขามาดาํเนินการ 

1.4   คุณภาพของวสัดุ  วสัดุก่อสร้างทุกชนิดท่ีจะนาํมาใชก่้อสร้างตอ้งมีคุณภาพดี  ถูกตอ้งตามแบบ
รูปรายการเป็นของใหม่ไม่ชาํรุดแตกร้าวหรือเสียหาย และจะตอ้งนาํมาเก็บไวอ้ยา่งเป็นระเบียบในท่ีปลอดภยั
โดยมิใหเ้กิดความเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพถา้ปรากฏวา่เกิดการชาํรุดเสียหายหรือเส่ือมคุณภาพหา้มนาํมาใช้
ในการก่อสร้างเป็นอนัขาด และผูรั้บจา้งจะตอ้งนาํวสัดุดงักล่าวออกไปนอกบริเวณมหาวิทยาลยัใหห้มด 
 

2.  ขอบเขตของงาน 

สถาบนัโภชนาการ มหาวิทยาลยัมหิดล  มีความประสงค์จะทาํการติดตั้งอุปกรณ์กนันก 
เพ่ือป้องกนันกต่างๆเขา้มาอยูอ่าศยัหรือทาํรังบริเวณอาคารสถาบนัและอาคารวิจยัทางคลีนิก  
 

3.  รายละเอยีดของงาน  
3.1 ใหด้าํเนินการติดตั้งอุปกรณ์กนันก บริเวณอาคารสถาบนั โดยติดตั้งอุปกรณ์กนันกตาม

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ดงัน้ี 
3.1.1 บริเวณดา้นหนา้อาคารตั้งแต่ชั้น 3-4 รวม 2 ชั้น ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 12 

ตารางเมตร รวม 40 ช่อง ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 15 ตารางเมตร รวม 2 ช่อง และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 8 
ตารางเมตร รวม 4 ช่อง ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์กนันกแบบตาข่าย 

3.1.2 บริเวณช่องแสงของชั้น 2 โดยรอบอาคารให้ติดตั้งอุปรณ์กนันกแบบ
ลวดสแตนเลสปลายแหลม ความยาวประมาณ 140 เมตร 

3.1.3 บริเวณท่อระบายนํ้าฝน ชั้น 2โดยรอบอาคารท่ีมีร่องรอยการเกาะของนก
ติดตั้งอุปรณ์กนันกแบบลวดสแตนเลสปลายแหลม ความยาวตามความเหมาะสม 



  

3.1.4 บริเวณดา้นหลงัอาคารตั้งแต่ชั้น 3-4 รวม 2 ชั้น ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 12 
ตารางเมตร รวม 36 ช่อง และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 4 ตารางเมตร รวม 6 ช่อง ให้ติดตั้งอุปกรณ์กนันก
แบบตาข่าย 

3.1.5 บริเวณดา้นขา้งอาคารทั้ง 2 ดา้นตั้งแต่ชั้น 2-4 รวม 3 ชั้น ขนาดพ้ืนท่ี
ประมาณ 36 ตารางเมตร รวมประมาณ 4 ช่อง และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 12 ตารางเมตร รวมประมาณ 2 
ช่อง ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์กนันกแบบตาข่าย 

3.1.6 บริเวณดา้นหนา้ห้องเก็บของชั้น 5 ขนาดพ้ืนท่ี 60 ตารางเมตร ให้ติดตั้ง
อุปกรณ์กนันกแบบตาข่าย 

3.1.7 บริเวณโดยรอบพื้นท่ีชั้น 5 ของอาคารโดยรอบ ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 800 
ตารางเมตร ใหติ้ดตั้งอุปกรณ์กนันกแบบตาข่าย 

3.2 ใหด้าํเนินการติดตั้งอุปกรณ์กนันก บริเวณอาคารวิจยัทางคลีนิค โดยติดตั้งอุปกรณ์กนั
นกตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ี ดงัน้ี 

3.2.1 บริเวณดา้นหนา้อาคารวิจยัตั้งแต่ชั้น 2-4 รวม 3 ชั้น ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 
15 ตารางเมตร รวม 6 ช่อง ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 12 ตารางเมตร รวม 6 ช่องให้ติดตั้งอุปกรณ์กนันก
แบบตาข่าย 

3.2.2 บริเวณดา้นหลงัอาคารวิจยัตั้งแต่ชั้น 2-4 รวม 3 ชั้น ขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 
9 ตารางเมตร รวม 3 ช่อง และขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 8 ตารางเมตร รวม 3 ช่อง ให้ติดตั้งอุปกรณ์กนันก
แบบตาข่าย 

3.3 ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการร้ือตาข่ายเดิมทั้งหมดและทาํความสะอาดกนัสาดใหเ้รียบร้อย
ก่อนติดตั้งใหม่ 

 

4. รายละเอยีดอุปกรณ์กนันก 
อุปรณ์กนันกแบบลวดสแตนเลสปลายแหลม ตวัฐานผลิตจาก โพลีคาร์บอเนต เกรดทนความ

ร้อน และแสงอุลตร้าไวโอเลต็ (UV)ส่วน Pin ทาํจาก สแตนเลส แท ้100% ขนาดความยาวไม่นอ้ยกว่า 20 ซม. 
ใชง้านไดท้ั้งภายนอกและภายในอาคาร อายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 5-10 ปี 

อุปกรณ์กนันกแบบตาข่าย ช่องตาข่ายขนาดความกวา้งไม่เกิน 1 น้ิว หนาไม่เกิน 2 มม.ทาํจาก 
HDPE คุณสมบติัเป็น UV treatment , Abrasion และ Flam resistant ทนทานต่อแสงแดด และความช้ืนสูง 
สามารถทนแรงดึงไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1.5  ปอนด ์ อายกุารใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 5-10 ปี 
5. ระยะเวลาดําเนินการประมาณ   30   วนั 
6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองานแล้วเสร็จ   30    วนั   

 
(นายวโิรจน์   สันตยานนท)์ 

ผูก้าํหนดรายละเอียด 



  

 

บริเวณดา้นหนา้อาคารสถาบนัโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริเวณดา้นหนา้หอ้งเกบ็ของชั้น 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

บริเวณดา้นหลงัอาคารสถาบนัโภชนาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
บริเวณดา้นขา้งอาคารทั้ง 2 ดา้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
บริเวณโดยรอบพื้นท่ีชั้น 5 ของอาคารสถาบนัโภชนาการ 

 

 
บริเวณดา้นหนา้อาคารวิจยั 

 
 
 



  

บริเวณดา้นหลงัอาคารวิจยั 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


