
ขอบเขตของาน 
(Terms Of Reference : TOR) 

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระยะท่ี 2) 
ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
------------------------- 

 
1. ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ได้รับอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งเป็นอาคารสูง ขนาด 10 ชั้น ขนาด 25x75 ตารางเมตร/ชั้น มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,875 
ตารางเมตร (พ้ืนที่ใช้สอย 1,312.5 ตารางเมตร และพ้ืนที่ประกอบ 562.5 ตารางเมตร) รวมพ้ืนที่ทั้งสิ้นประมาณ 
1,875 ตารางเมตร  วัตถุประสงค์ในการก่อสร้างอาคารเพ่ือเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยทางเภสัชศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร ซึ่งได้แก่ การศึกษาและวิจัยด้าน molecular genetics ของการเกิดโรคและการ
ตอบสนองของยา การพัฒนายาใหม่ รวมทั้งสารส าคัญจากสมุนไพร การพัฒนาเภสัชภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ 
เวชส าอาง และเครื่องส าอางตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิต (Good Manufacturing Practice : GMP) การ
ควบคุมคุณภาพเภสัชภัณฑ์/ผลิตภัณฑ์ และการศึกษาชีวสมมูล ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางห้องปฏิบัติการที่ดี 
(Good Laboratory Practice :GLP) รวมถึงการศึกษาทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี 
(Good Clinical Practice : GCP)  ซึ่งจะเป็นต้นแบบของการศึกษาพัฒนายา และผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพแบบครบ
วงจารแห่งแรกส าหรับภาคใต้  สามารถรองรับการศึกษา วิจัย รวมทั้งการบริการวิชาการทางเภสัชกรรมและ
วิทยาศาสตร์สุขภาพต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาพัฒนา คิดค้นตัวยา/สารส าคัญใหม่ ๆ และออกแบบ (Drug Discover 
and Design) การวิจัยเพื่อศึกษาการน าส่งยา/สารส าคัญ การผลิต การควบคุมคุณภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีการ 
การตรวจสอบความถูกต้องของระบบ (System Validation) การศึกษาความน่าเชื่อถือยอมรับของผลิตภัณฑ์ 
(Product Liability) การศึกษาปฏิกิริยาของยาที่มีต่อร่างกาย (Drug Action) เภสัชจลนศาสตร ์
(Pharmacokinetics and Drug Metabolism) ประสิทธิภาพของยา (Drug Efficacy) การศึกษาชีวสมมูลของยา 
(Drug Bioequivalent) และการทดลองทางคลินิก (Clinical Trail)  ของเภสัชภณัฑ์ต่าง ๆ ทั้งยา อาหาร 
เครื่องส าอาง สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นต้น  ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดประโยชน์การเรียนการสอน และการฝึก
ปฏิบัติงานของนักศึกษาเภสัชศาสตร์และสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
รวมถึงการพัฒนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเอกชนต่อไป 
 
 ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระยะท่ี 1) แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
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1. งานโครงสร้างวิศวกรรม ชั้นที่ 1-10 
2. งานสถาปัตยกรรม ชั้นที่ 1-7 
3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคียภัย ชั้นที่ 1-7 
4. งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ชั้นที่ 1-7 
5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 1-7 
6. งานระบบลิฟต์ จ านวน 2 ชุด 
7. งานภูมิทัศน์ 
8. งานถนนและลานจอดรถ 
 

 ดังนั้นเพื่อการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย ที่มีเป้าหมายการใช้อาคารฯ ให้เป็นศูนย์
การศึกษาและวิจัยทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างครบวงจร จึงมีความจ าเป็นต้องก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษา
และวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระยะที่ 2)   ประกอบด้วยงานตั้งแต่ชั้นที่ 8-10 ดังนี้ 

1. งานสถาปัตยกรรม   
2. งานระบบไฟฟ้าและการสื่อสารในอาคาร 
3. งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงภายในอาคาร   
4. งานอุปกรณ์ประกอบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
5. งานระบบลิฟต์ จ านวน 1 ชุด 
6. งานระบบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 
2. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือจัดให้มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้เสร็จสมบูรณ์ สามารถใช้
งานเพ่ือรองรับตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในการก่อสร้าง 
 
3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
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 5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลทีผู่้ทิ้งงานเป็นหุน้ส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 7. ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
 9. ไมเ่ป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในระยะ  5 ปี 
(2558-2562)    ซึ่งผลงานดังกล่าวต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น และเป็นสัญญาที่ผู้รับจ้างได้ท างานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาซึ่งได้มีการส่งมอบงานและตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว   ในวงเงินไม่น้อยกว่า 15,000,000.- บาท (สิบห้า-
ล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ มหาวิทยาลัย หรือองค์กรการปกครองส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ 
 ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
 (1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” 
ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถน าผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็น
ผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้ 
 (2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้มี
ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
เข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว
เป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ 
  ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็น
นิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
 11. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
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 12. คุณสมบัติอ่ืน  
   ผู้เสนอราคาต้องมีบุคลากรของนิติบุคคลแต่ละวิชาชีพที่สามารถปฏิบัติงานในที่ก่อสร้างดังนี้ 

    12.1 วิศวกรโยธา ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพวิศวกรรม รับผิดชอบในงานด้านวิศวกรรมโยธา ระดับสามัญหรือสูงกว่า 

    12.2 วิศวกรเครื่องกล  ซึ่ ง ได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม  ตาม

พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม รับผิดชอบในงานด้านวิศวกรรมเครื่องกลระดับภาคีหรือสูงกว่า 

    12.3 วิศวกรไฟฟ้า ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามพระราชบัญญัติ

วิชาชีพวิศวกรรม รับผิดชอบในงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีหรือสูงกว่า 

    12.4 สถาปนิกทางด้านสถาปัตยกรรมหลัก ซึ่งได้รับอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปัตยกรรม รับผิดชอบในงานด้านสถาปัตยกรรมระดับภาคีหรือสูงกว่า 

    โดยผู้เสนอราคาต้องย่ืนหลักฐาน เมื่อเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย 
  13. ก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน 
 
4. ขอบเขตการด าเนินงาน 
 ผู้รับจ้างต้องด าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ระยะท่ี 2) เพ่ือ
รองรับเป็นศูนย์การศึกษาและวิจัยทางเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพอย่างครบวงจร ตามรูปแบบรายการ
และคุณลักษณะเป็นไปตามที่ก าหนด ตามหลักปฏิบัติทางสถาปัตยกรรม วิศวกรรมที่ดี และตามมาตรฐานวิชาชีพที่
เกี่ยวข้อง โดยมีขอบเขตงานของการด าเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างทั้งหมด ไม่น้อย
กว่าที่ก าหนด ตามรูปแบบ  (แนบรูปแบบจ านวน 94 หน้า)  และรายละเอียดประกอบแบบ (แนบรายละเอียด
จ านวน 543 หน้า) ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด  ตามรายละเอียดดังนี้ 
   งานสถาปัตยกรรม 

1. งานก่ออิฐ-ฉาบปูนผนัง-ทับหลังภายในชั้น 8,9,10  
2. งานวัสดุปูพ้ืนและบัวเชิงผนังภายในชั้น 8,9,10 
3. งานวัสดุบุผนังภายในชั้น 8,9,10 
4. งานฝ้าเพดานภายในชั้น 8,9,10 
5. งานประตู-หน้าต่างภายในชั้น 8,9,10 
6. งานสุขภัณฑ์ชั้น 8,9,10 
7. งานราวกันตก RA 3,เคาน์เตอร์บุทับกระเบื้อง,และซิงค์ ชั้น 8,9,10 
8. งานป้ายบอกชั้นและผิวสัมผัสผู้พิการ ชั้น 8,9,10 
9. งานสถาปัตยกรรมบันได ST 1,ST2,ST3  ชั้น 8,9,10 
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10. งานทาสีผนังและเพดานภายในชั้น 8,9,10 
11. งานหลังคากันสาด 

   งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารในอาคาร 
1. งานโคมไฟ เต้ารับ สวิตช์ อุปกรณ์ สายและท่อร้อยสาย ภายในชั้น 8,9,10 ทั้งหมด 
2. งานระบบแจ้งหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์ สายและท่อร้อยสาย ภายในชั้น 8,9,10 ทั้งหมด 
3. งานระบบเสียงประกาศ อุปกรณ์ สายและท่อร้อยสาย ภายในชั้น 8,9,10 ทั้งหมด 

  งานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงในอาคาร 
1. งานสุขาภิบาลระบบน้ าดี ท่อและอุปกรณ์  ภายในชั้น 8,9,10 ทั้งหมด 
2. งานสุขาภิบาลระบบน้ าเสีย ท่อและอุปกรณ์  ภายในชั้น 8,9,10 ทั้งหมด 
3. งานระบบดับเพลิง ท่อและอุปกรณ์  ภายในชั้น 8,9,10 ทั้งหมด 

  งานอุปกรณ์ประกอบ 
        1. งานระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ส าหรับระบบปรับอากาศ,ระบายอากาศ ภายในชั้น 8,9,10 
ทั้งหมด 

 
5. รายละเอียดพื้นที่  

  พ้ืนที่ใช้สอยจะเริ่มตั้งแต่ชั้นที่ 8-10 ของ อาคารศูนย์ศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ดังนี้ 
 
ล าดับ รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย จ านวนพื้นที่ 
1. ชั้น 8 พื้นที่ส าหรับการผลิตยาแผนปัจจุบันรูปแบบยาของเหลวและกึ่งแข็ง 

และ 
พื้นที่ส าหรับห้องประชุมสัมมนา และห้องบัณฑิตศึกษา 

 

 • พื้นที่ส าหรับการผลิตยาแผนปัจจุบันรูปแบบยาของเหลวและกึ่งแข็ง ได้แก่ 
ขี้ผึ้ง ครีม โลชัน 

735 ตร.ม. 

 - ห้องชั่ง  
 - ห้องผสมยา ( 4 ห้องย่อย )  
 - ห้องบรรจุหีบห่อ  
 1. ห้องเก็บผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอบรรจุ และผลิตภัณฑ์

ส าเร็จรูปก่อนส่งไปยังสถานที่เก็บผลิตภัณฑ์รอจ าหน่าย (ชั้นที่ 2) 
 

  



6 
 

ล าดับ รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย จ านวนพื้นที่ 
 2. ห้องล้างอุปกรณ์และภาชนะบรรจุ  
 3. ห้องเภสัชกรฝ่ายผลิต  
 4. ห้องควบคุมเอกสารส่วนการผลิต  
 5. ห้องแต่งตัว ห้องน้ า ห้องอาบน้ า  
 • พื้นที่ห้องประชุมสัมมนา และห้องปฏิบัติการกลางส าหรับบัณฑิตศึกษา 577 ตร.ม. 

   
2. ชั้น 9 พื้นที่ส าหรับการผลิตยาแผนปัจจุบันรูปแบบยาของแข็ง และพื้นที่ 

ห้องปฏิบัติการกลาง ด้าน Molecular genetics และ Molecular 
Pharmaceutics 

1,312 ตร.ม. 

 •  พื้นที่ส าหรับการผลิตยาแผนปัจจุบันรูปแบบยาของแข็ง ได้แก่ ยาเม็ด และ
ยาแคปซูล 

735 ตร.ม. 

 6. ห้องชั่ง  
 7. ห้องผสมยา  
 8. ห้องอบ/ท าแห้ง  
 9. ห้องตอกยา  
 10. ห้องเคลือบ  
 11. ห้องบรรจุแคปซูล  
 12. ห้องบรรจุหีบห่อ  
 13. ห้องเก็บยาระหว่างผลิต ยารอบรรจุ และยาส าเร็จรูปก่อนส่งไปยังสถานที่

เก็บผลิตภัณฑ์รอจ าหน่าย (ชั้นที่ 2) 
 

 14. ห้องล้างอุปกรณ์และภาชนะบรรจุ  
 15. ห้องเภสัชกรฝ่ายผลิต  
 16. ห้องควบคุมเอกสารส่วนการผลิต  
 17. ห้องแต่งตัว ห้องน้ า ห้องอาบน้ า  
 • พื้นที่ห้องปฏิบัติการกลางด้าน Molecular genetics และ Molecular 

Pharmaceutics 

577 ตร.ม. 

 1. ห้องปฏิบัติการศึกษา genetic ที่เก่ียวข้องกับโรคและการตอบสนองของยา  
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ล าดับ รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย จ านวนพื้นที่ 
 2. ห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาต่อสมุนไพร  
 3. ห้องปฏิบัติการศึกษาความเป็นพิษและการออกฤทธ์ิการรักษาของสมุนไพร

ด้านพยาธิวิทยาคลินิก 
 

 ชั้น 10 พื้นที่ส าหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ และพื้นที่ห้องปฏิบัติการ
กลาง Biosafety level 2 

1,312 ตร.ม. 

 • พื้นที่ส าหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 735 ตร.ม. 

 1. พ้ืนที่ส าหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งตามลักษณะของเครื่องมือ
ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 

 

 18. ห้องเครื่องมือส าหรับทดสอบที่ไม่มีความชื้นเข้ามาเก่ียวข้อง เช่น เครื่อง
ชั่งเครื่องวัดความแข็ง (Hardness tester) เครื่องวัดความกร่อน (Friabilator) 
เครื่องวัดการดูดกลืนช่วงคลื่นอินฟาเรด (IR spectroscopy) เครื่องทดลอบด้าน 
ความร้อน (Thermal analysis เช่น Differential scanning calorimeter) 

 

 19. ห้องเครื่องมือส าหรับทดสอบที่มีความชื้นมาเกี่ยวข้อง แต่ไม่ใช่ระบบตัว
ท าละลายอินทรีย์ เช่น เครื่องวัดการแตกกระจายของเม็ดยา (Disintegration 
tester) เครื่องทดสอบการละลาย (Dissolution tester) เครื่องวัดการดูดกลืนแสง 
(UV/VIS spectroscopy) เครื่องวัดขนาดอนุภาค (Particle size analyzer) 
เครื่องปั่นเหวี่ยงควบคุมอุณหภูมิ (Refrigerated centrifuge) 

 

 20. ห้องเครื่องมือที่มีระบบตัวท าละลายอินทรีย์มาเก่ียวข้อง เช่น เครื่องโคร
มาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid 
Chromatography) 

 

 21. ห้องเครื่องมือเสริมอ่ืน ๆ  
 22. ห้องเก็บเพ่ือศึกษาความคงตัวของผลิตภัณฑ์ที่อุณหภูมิต่าง ๆ  
 23. ห้องเภสัชกรฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
 24. ห้องเจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
 25. ห้องควบคุมเอกสารส่วนควบคุมคุณภาพ  
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ล าดับ รายละเอียดพื้นที่ใช้สอย จ านวนพื้นที่ 
 • พื้นที่ห้องปฏิบัติการกลาง Biosafety level 2 577 ตร.ม. 

 1. ห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในการศึกษาแบบไร้เชื้อส าหรับจุลชีพ  
 2.  ห้องปฏิบัติการเซลเพาะเลี้ยงส าหรับการศึกษาระยะก่อนทดลองในมนุษย์ 

(Preclinical Study) 
 

 3. ห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสมุนไพร  
 4. ห้องปฏิบัติการด้าน Biotechnology for health science  

 
5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
 ระยะเวลาก่อสร้างต้องเป็นไปตามแบบ รูปรายการ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อก าหนดและขอบเขตงาน
นี้ท้ างหมดโดยแล้วเสร็จภายใน 300 วันนับถัดจากลงนามในสัญญา 7 วัน หรือตกลงกันเป็นอย่างอ่ืน หรือนับถัดจาก
วันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบพ้ืนที่ 
 
6. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
 ผู้รับจ้างต้องรับประกันผลงานก่อสร้างและอุปกรณ์ส่วนควบ เป็นระยะเวลา 2 ปี ( 24 เดือน) ติดต่อกัน
นับถัดจากวันที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย 
 
7. งวดงานและงวดเงิน  งบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดเป็นเงินจ านวน 30,000,000.- บาท (สามสิบล้านบาทถ้วน)  
ก าหนดด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาไปแล้ว 7 วัน แบ่งออกเป็น 
จ านวน  10 งวด ดังนี้ 

1. งวดที่  1 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 10.54 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้   
-  ส่งแผนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ  
- ขออนุมัติวัสดุ,อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบสุขาภิบาลพร้อม SHOP DRAWING พร้อมได้รับอนุมัติ 
- ติดต้ังหลังคากันสาด แล้วเสร็จ  50%  
-  ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ   
- ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ   
-  เดินท่อประปา,น้ าทิ้ง,ท่อดับเพลิงชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ  
-  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน 

2. งวดที่  2 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 11.90 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
-  ติดต้ังหลังคากันสาด แล้วเสร็จ   
-  ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ   



9 
 

-  ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ   
-  เดินท่อประปา,น้ าทิ้ง,ท่อดับเพลิงชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ  
-  ท าการฉาบปูนชั้นที่ 8 แล้วเสร็จ  
-  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน  

3. งวดที่  3 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 10.69 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ก่ออิฐพร้อมติดตั้งวงกบไม้ เทเอ็นทับหลัง คสล.ชั้นที่ 10 แล้วเสร็จ   
-  ติดตั้งท่อร้อยสายงานระบบไฟฟ้าในผนังชั้นที่ 10 แล้วเสร็จ   
-  เดินท่อประปา,น้ าทิ้ง,ท่อดับเพลิงชั้นที่ 10 แล้วเสร็จ  
-  ท าการฉาบปูนชั้นที่ 9 แล้วเสร็จ  
-  ตกแต่งวัสดุปูพื้นแล้วเสร็จ 20%  
-  ตกแต่งวัสดุบุผนังแล้วเสร็จ 20%  
-  จัดท าโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 20%  
-  เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ 20%  
-  ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน 

4. งวดที่  4 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7.24 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ท าการฉาบปูนชั้นที่ 10 แล้วเสร็จ  
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นแล้วเสร็จ 40%  
- ตกแต่งวัสดุบุผนังแล้วเสร็จ 40%  
- เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ 40%  
- จัดท าโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 60%  
- ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน 

5. งวดที่  5 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 8.05 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นแล้วเสร็จ 60%  
-  ตกแต่งวัสดุบุผนังแล้วเสร็จ 60%  
-  จัดท าโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 60%  
-  เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ 60%  
-  ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานแล้วเสร็จ  30%  
-  ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้พร้อมท าสีแล้วเสร็จ  20%  
-  ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จ 20%  
- ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน 
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6. งวดที่  6 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 8.70 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นแล้วเสร็จ 80%  
-  ตกแต่งวัสดุบุผนังแล้วเสร็จ 80%  
-  จัดท าโครงฝ้าเพดานแล้วเสร็จ   
-  เดินสายไฟฟ้าภายในอาคารแล้วเสร็จ  
-  ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 60%  
-  ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้พร้อมท าสีแล้วเสร็จ 60%  
-  ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จ 60%  
- ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน 

7. งวดที่  7 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7.44 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ตกแต่งวัสดุปูพื้นแล้วเสร็จ  
- ตกแต่งวัสดุบุผนังแล้วเสร็จ  
- ติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานแล้วเสร็จ  
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้พร้อมท าสีแล้วเสร็จ 80%  
- ติดตั้งวงกบและกรอบบานประตู-หน้าต่าง ALUMINIUM แล้วเสร็จ 80%  
- ติดตั้งราวบันไดและราวกันตกแล้วเสร็จทั้งหมด 
- ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน  

8. งวดที่  8 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 9.40 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ติดตั้งบานประตู- หน้าต่างไม้พร้อมท าสีแล้วเสร็จ   
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์ ( ไม่รวมอุปกรณ์ ) แล้วเสร็จ 50%  
- ทาสีรองพ้ืนภายในแล้วเสร็จ 30%  
- (ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 240 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน)  

9. งวดที่  9 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 9.76 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ทาสีรองพ้ืนภายในแล้วเสร็จ   
- ติดตั้งงานสุขภัณฑ์  แล้วเสร็จ   
- ทาสีจริงทั้งภายในแล้วเสร็จ 50%  
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ ภายในอาคารแล้วเสร็จ 60%  
- ก าหนดแล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน  

10. งวดที่  10 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 16.28 เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ 
- ติดตั้งอุปกรณ์สุขภัณฑ์แล้วเสร็จ  
- ติดตั้งดวงโคม ปลั๊ก สวิทช์ ภายในอาคารแล้วเสร็จ  
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- ทาสีจริงภายในแล้วเสร็จ   
- ติดตั้งงานสัญญาณเตือนภัยและ Fire Alarm แล้วเสร็จ  
- ติดตั้งตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ 
- ส่งมอบ ASBUILT  DRAWING งานสถาปัตยกรรม  
- ส่งมอบ ASBUILT  DRAWING ระบบไฟฟ้า   
- ส่งมอบ  ASBUILT  DRAWING ระบบสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง   
- ท างานส่วนที่เหลือตามรูปแบบ แล้วเสร็จทั้งหมดครบถ้วนเป็นที่เรียบร้อยตามสัญญา  
- น าส่งบัญชีกุญแจ และคู่มือการบ ารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์อาคารทุกเสร็จชนิดที่ระบุแล้ว  
- เก็บกวาดเศษวัสดุออกจากอาคารพร้อมท าความสะอาดพ้ืนอาคารพร้อมเข้าใช้อาคารได้ 
- ก าหนดแล้วเสร็จภายใน  300  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 7 วัน 

   
8. การจัดท าสัญญาจ้าง 
 ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง จะต้องมาท าสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภายใน 7 วัน นับถัด
จากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าจ้าง โดยใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

1. เงินสด 
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคาเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อ

เจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดย

อาจเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคาแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้รบจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญา
จ้างแล้ว 
 
9. อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง  จะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ต่อวัน 
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10. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  
 หน่วยพัสดุ งานคลังและพัสดุ ส านักงานเลขานุการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.
หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-8824-6 โทรสาร 0-7421-8504  


