
 
 

 
ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ)     

เรื่อง  ประกวดราคาจ้าง ปรับปรุงหลังคาโรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบันโภชนาการ 

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

  ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโภชนาการ) มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง   
ปรับปรุงหลังคาโรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบันโภชนาการ โดยมีราคากลางงานก่อสร้างเป็นเงิน 
1,234,523.81 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบสามบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) 
  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

1.   เป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพรับจ้าง ท ำพัสดุ/ก่อสร้ำง ที่ประกวดราคาจ้างดังกล่าว 
  2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว  
และไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางมหาวิทยาลัยมหิดล  
  3.   ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                     4.   ต้องมีผลงาน ดังนี้ 

        4.1 มีผลงานเป็นสัญญาเดียวโดยมีผลงานประเภทงานอาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า 
300,000- บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่เชื่อถือได้ (ย้อนหลังไม่
เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร) 
          4.2 หนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานเอกชน จะต้องผ่านการตรวจสอบพิจารณาจาก
คณะกรรมการพิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยให้น าผลงานภาคเอกชนมายื่นให้ตรวจสอบก่อน หรือ
ในวันซื้อแบบและรายการ 
          5.   กรณีผู้เสนอราคาเป็นกิจการร่วมค้า จะต้องมีคุณสมบัติตามแนวทางปฏิบัติในการ
พิจารณาคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่เป็นกิจการร่วมค้า ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) 1305/
ว 2457 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2543 ดังนี้     

5.1  กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลใหม่จะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา  ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน สามารถน า
ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าได้   
  5.2  กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้า
ร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา เว้น
แต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใด
รายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางมหาวิทยาลัยมหิดลและแสดงหลักฐานดังกล่าวมา
พร้อมซองเอกสารประกวดราคา  กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็น
ผลงานของกิจการร่วมค้าได้   

6.   ผู้เสนอราคา ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) 
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ www.gprocurement.go.th 

7  ผู้เสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

http://www.gprocurement.go.th/


 
 
 ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประกวดราคา และหากมีการท าสัญญากับ
มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันโชนาการ) ต้องจัดท าบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายและยื่นต่อกรมสรรพากร และต้อง
รับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับ
จ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2554  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2554 และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการ
ที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554   ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม  
พ.ศ.2554  และ ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่ วยงานของ
รัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555   ประกาศ ณ วันที่ 8 ตุลาคม  พ.ศ.2555 
 

  ก าหนดรับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ในวันที่  11 พฤษภาคม 2558  ระหว่างเวลา 
14.00 น. ถึง 14.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธ
มณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  และดูสถานที ่ระหว่างเวลา 14.30 น. ถึง 15.00 น. ณ ห้อง
ประชุมชั้น 1 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล 4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 
 

  ก าหนดยื่นซองประกวดราคา  ตามเอกสารประกวดราคาจ้าง  ในวันที ่25  พฤษภาคม 2558  
ระหว่างเวลา 10.00 น. ถึง 10.30 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 
ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และเปิดซองเอกสารหลักฐานผู้ประกอบการและ
ข้อเสนอทางเทคนิค ในวันที่ 25  พฤษภาคม 2558  เวลา 11.00  น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม โดยก าหนดวันเปิด
ซองเสนอราคา ในวันที ่ 25  พฤษภาคม 2558    เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารสถาบัน
โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับ/ซ้ือเอกสารประกวดราคาจ้าง ในราคาชุดละ..............-................ บาท   
ได้ที ่หน่วยพัสดุ ชั้น 1 อาคารสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 999 ถ.พุทธมณฑล4 อ.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จ.นครปฐม ระหว่างวันที่ 22  เมษายน   2558   ถึงวันที่ 8  พฤษภาคม 2558  ดูรายละเอียดได้ที่ 
เว็บไซต์ WWW.gprocurement.go.th  ,WWW.mahidol.ac.th, www.inmu.mahidol.ac.th  และ หรือ
สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 2800 2380  ต่อ 101,102 ในวันและเวลาราชการ 
 
                 ประกาศ  ณ วันที่   7 เมษายน   พ.ศ. 2558 
 
   
    
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนิพรรณ  บุตรยี่) 
                รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทน 
                      ผู้อ านวยการสถาบันโภชนาการ    

http://www.gprocurement.go.th/
http://www.mahidol.ac.th/


ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:  TOR) 
การจ้างปรับปรุงหลังคาโรงงานทดลองผลิตอาหาร สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ความเป็นมา 
ด้วยกระเบื้องมุงหลังคาอาคารโรงงานทดลองผลิตอาหาร ซึ่งเป็นกระเบื้องใยหินแบบลอนคู่ กระเบื้องเกิด

การแตกร้าวจากสาเหตุที่ผ่านการใช้งานมานานและเริ่มเสื่อมสภาพ แตกร้าวมีน้้าฝนรั่วลงภายในอาคารโรงงานและ
ห้องท้างาน 
วัตถุประสงค์ 

ต้องการเปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคาใหม่เป็นแผ่นหลังคา METAL SHEET พร้อมฉนวนกันความร้อน 
คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 

๑.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ซึ่งมีผลงานเป็นสัญญาเดียวโดยมีผลงานประเภทงาน
อาคาร ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วน
ราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่
เชื่อถือได ้(ย้อนหลังไม่เกิน ๓ ปี นับแต่วันที่ยื่นเอกสาร) 
 ๒.  หนังสือรับรองผลงานของหน่วยงานเอกชน จะต้องผ่านการตรวจสอบพิจารณาจากคณะกรรมการ
พิจารณาว่ามีความน่าเชื่อถือเพียงใด โดยให้น้าผลงานภาคเอกชนมายื่นให้ตรวจสอบก่อน หรือในวันซื้อแบบและ
รายการ 
 ๓.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 ๔.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน
และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่เป็นผู้กระท้าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม 
 ๕.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค้าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
        

ขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
๑.  รื้อกระเบื้องมุงหลังคาเดิมที่เป็นกระเบื้องใยหิน พ้ืนที่ประมาณ ๘๘๐ ตารางเมตร 
๒.  ติดตั้งแผ่นหลังคา METAL SHEET ความหนาไมน่้อยกว่า ๐.๔ มม. พร้อมบุฉนวนกันความร้อน

แบบ PU Foam  ความหนาไม่น้อยกว่า ๒๕ มม. พ้ืนที่ประมาณ ๘๘๐ ตารางเมตร 
๓.  ติดตั้งแผ่นครอบปิดสันจั่วและแผ่นครอบชายบน 
๔.  งานตัดผนังปูนรางระบายน้้าฝนด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบุ๋ย) พร้อมตกแต่งให้เรียบร้อย 
๕. งานอ่ืน ๆ  

   ๕.๑ งานป้องกันฝุ่นและปิดกั้นสถานที่ด้าเนินการ โดยให้กั้นขอบเขตบริเวณเพ่ือป้องกันวัสดุ
ตกหล่นขณะท้างานพร้อมท้าความสะอาดตลอดระยะเวลาการท้างาน 



   ๕.๒ ให้ขนย้ายวัสดุและสิ่งปฏิกูลขณะท้าการปรับปรุงพร้อมเคลื่อนย้ายออกนอกพ้ืนที่สถาบัน
ทุกครั้งหลักเลิกงานประจ้า 
   ๕.๓ ให้ขนส่งคนงานไป-กลับ เนื่องจากไม่อนุญาตให้พักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง 
 
การรับประกัน 

๑. ผู้รับจ้างต้องรับประกันคุณภาพ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันติดตั้งแล้วเสร็จและลง
นามในเอกสารรับมอบงานแล้ว 

๒. ในระหว่างระยะรับประกัน หากระบบหรือวัสดุบางรายการในการปรับปรุงตามแบบที่ก้าหนด  
เสียหรือขัดข้อง อันเกิดเนื่องจากตัววัสดุหรืออุปกรณ์เอง ซึ่งไม่เกี่ยวกับการใช้งานที่ผิดวัตถุประสงค์ ผู้รับจ้างยินดี
เข้าซ่อมแซม และปรับปรุงให้ใช้งานได้ตามปกติครบถ้วนสมบูรณ์  
 
ก าหนดระยะเวลาด าเนินการและส่งมอบงาน 

ระยะเวลาด้าเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จและส่งมอบงานทั้งหมดเรียบร้อย ภายในเวลา ๖๐ วันนับถัดจาก
วันลงในนามสัญญาหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากมหาวิทยาลัยให้เริ่มงาน 
 
วงเงินในการจัดจ้าง 
 ภายในวงเงิน ๑,๒๓๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  
 
หมายเหตุ 
 ผู้สนใจ สามารถวิจารณ์เสนอข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ เป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยเปิดเผยตัว ระบุชื่อ  ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้ โดย 

๑. ทางไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS)  
ส่งถึง สถาบันโภชนาการ  มหาวิทยาลัยมหิดล   
        ถนนพุทธมณฑล สาย ๔   ศาลายา  พุทธมณฑล  นครปฐม ๗๓๑๗๐  

๒. โทรศัพท์  ๐ ๒๘๐๐ ๒๓๘๐   
๓. โทรสาร   ๐ ๒๔๔๑ ๙๓๔๔    
 
 
 
 

ลงช่ือ...................................................................ประธานกรรมการ  
                (รองศาสตราจารย์วิสฐิ  จะวะสติ)  
 
 

ลงช่ือ...................................................................กรรมการ  
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สติมิา จิตตินนัทน์)  
 

ลงช่ือ...................................................................กรรมการ  
             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกราช เกตวลัห์) 

ลงช่ือ...................................................................กรรมการ  
                     (นายวิโรจน์  สนัตยานนท์) 

20 มีนาคม 2558 
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