
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) 

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวทิยาศาสตร์เนื'อสัตว์ เฟส 2 

1. ความเป็นมา 

 โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เนื�อสัตว์ เฟส 2  เป็นโครงการที�ดาํเนินการต่อเนื�องจาก
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เนื�อสัตวเ์ฟสแรก ที�ดาํเนินการบนพื�นฐานสําคญัในการสนบัสนุนการ
พฒันาวตัถุดิบเนื�อสัตวฮ์าลาล เพื�อรองรับแผนงานพฒันาความรู้ดา้นฮาลาลของมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ และ
สนองนโยบายของรัฐบาลที�ตอ้งการพฒันาอาชีพและยกระดบัสินคา้ดา้นการเกษตร โดยเฉพาะดา้นการผลิตวตัถุดิบ
เนื�อสัตวที์�มีมาตรฐานฮาลาล ผา่นศูนยอ์าํนวยการบริหารจงัหวดัชายแดนภาคใต ้(ศอ.บต.)  ดงันั�น โครงการก่อสร้าง
อาคารวิทยาศาสตร์เนื�อสัตว ์จึงเกิดขึ�นโดยมีวตัถุประสงค ์คือใช ้เป็นอาคารสําหรับการเรียนการสอน การวิจยั  และ
การถ่ายทอดความรู้ดา้นวิทยาศาสตร์เนื�อสัตวฮ์าลาล การฆ่าแพะ-แกะแบบฮาลาล ชาํแหละซากและเนื�อแพะ-แกะ
ตามมาตรฐานสากล  และการส่งเสริมความรู้ดา้นการจดัการโรงฆ่าสัตวต์ามาตรฐาน GMP และ Pre-HACCP  

อยา่งไรก็ตาม เนื�องจากงบประมาณการก่อสร้างที�จาํกดั ส่งผลให้โครงการก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์
เนื� อสัตว์ถูกแบ่งออกเป็น 2 เฟส (ระยะ)  โดยในเฟสที� 1 เป็นการก่อสร้างตวัอาคาร ระบบไฟฟ้าหลัก  ระบบ
สาธารณูปโภคภายในตวัอาคาร แต่ยงัขาดระบบสุขาภิบาลนํ� าดีที�เขา้สู่ตวัอาคารเพื�อใชใ้นการลา้งซากและเครื�องมือ 
และระบบบาํบดันํ� าเสียออกจากตวัอาคาร ดงันั�น เพื�อให้เป็นไปตามมาตรฐานอาคารปฏิบัติการดา้นวิทยาศาสตร์
เนื�อสัตว ์จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งก่อสร้างระบบสุขาภิบาลนํ� าดีและระบบบาํบดันํ� าเสียซึ� งไดรั้บการสนับสนุนให้
ดาํเนินการก่อสร้างเฟสที� 2 ต่อไป 
2.    วัตถุประสงค์ 

1.  ก่อสร้างระบบสุขาภบิาลนํ� าดี และระบบบาํบดันํ� าเสียของอาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เนื�อสัตวเ์นื�อสัตว ์
เฟส 2   
3.    คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

3.1 เป็นนิติบุคคลผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงานที�ประมูลจา้งดว้ยวธีิการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
3.2 เป็นผูที้�ผ่านการคดัเลือกผูมี้คุณสมบัติเบื�องตน้ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
3.3 ไม่เป็นผูถู้กระบุชื�อไวใ้นบญัชีรายชื�อผูทิ้�งงานของทางราชการและไดแ้จง้เวยีนชื�อแลว้ 
3.4 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิL หรือความคุม้กนั ซึ� งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ�นศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผูเ้สนอราคา

ไดมี้คาํสั�งใหส้ละสิทธิL และความคุม้กนัเช่นวา่นั�น 
3.5 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอื�นที�เขา้เสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 

ณ วนัประกวดราคาจ้าง และไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูใ้ห้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ในการประกวดราคาครั� งนี�  

3.6 ไม่เป็นผูถู้กตดัสิทธิการเขา้เสนอราคางานก่อสร้างที�ใชง้บประมาณเงินรายไดม้หาวิทยาลยัสงขลานคินทร์
เป็นระยะเวลา 2 ปีติดตอ่กนั 

        /3.7 ผูเ้สนอ.... 
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3.7 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูที้�มีผลงานก่อสร้างอาคาร ในวงเงินไม่นอ้ยกว่า  1,250,000.- บาท (หนึ� งลา้นสองแสน
ห้าหมื�นบาทถว้น)  โดยตอ้งเป็นผลงานสัญญาเดียวและเป็นผลงานที�เป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ 
หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถิ�น หน่วยงานอื�น  ซึ� งมีกฎหมายบญัญติัให้มี
ฐานะเป็น ราชการบริหารส่วนทอ้งถิ�น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชน ที�มหาวิทยาลยัเชื�อถือ โดยตอ้ง
เป็นผลงานไม่เกินกาํหนดระยะเวลา 5 ปี นบัตั�งแตว่นัแลว้เสร็จจนถึงวนัยื�นซองขอ้เสนอการประมูลจา้งดว้ย
ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ 

3.8 ไม่เป็นผูที้�มหาวิทยาลยับอกเลิกสัญญาจา้งหรืออยูร่ะหวา่งการพิจารณาบอกเลิกสัญญาจา้งของ 
                มหาวิทยาลยัอนัเกิดจากความผดิหรือความบกพร่องของผูรั้บจา้ง ซึ� งมหาวทิยาลยัไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้ 
4. ขอบเขตของงาน 

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เนื�อสัตว ์เฟส 2    ณ    สถานีวิจยัคลองหอยโข่ง   คณะ 
ทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  จงัหวดัสงขลา มีรูปแบบรายการ คุณลกัษณะ
ของงานและขอบเขตงาน ดงันี�  
4.1 ที7ตั'งและสภาพพื'นที7 

ที7ตั'ง  โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เนื�อสัตวเ์ฟส 2  
                            ก่อสร้าง  ณ  สถานีวิจยัคลองหอยโข่ง   คณะทรัพยากรธรรมชาติ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์  อาํเภอคลองหอยโข่ง จงัหวดัสงขลา 
สภาพพื'นที7 เป็นที�ราบมีถนนภายในพร้อมสาธารณูปโภคเขา้ถึงพื�นที� 

4.2 รายละเอียดโครงการ 

 4.2.1 รายละเอียดทั7วไปของโครงการ 

ก่อสร้างระบบสุขาภบิาลเขา้สู่อาคารปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เนื�อสัตว ์(เดิม) ดงันี�  
- ระบบนํ'าด ี 

โดยการตอ่จากระบบบาดาลของสถานีวิจยัคลองหอยโข่งเพื�อผา่นระบบกรองและจ่ายไปสู่อาคาร
ปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เนื�อสัตว ์(เดิม) เป็นระยะทางประมาณ 450 เมตร 
- ระบบบําบัดนํ'าเสีย  
               จากส่วนปฏิบติัการวิทยาศาสตร์เนื�อสัตว ์เช่น นํ�าลา้ง คราบไขมนั ลิ�มเลือด    

 4.2.2 งานโครงสร้าง   

-     ฐานราก     
รับนํ� าบาดาลจากบ่อบาดาลเดิมเขา้สู่ระบบถงักรองแมงกานีส ถ่ายเขา้สู่ถงัพกัไฟเบอร์ 2 ถงั  

และผา่นปัUมนํ�าขนาด 2.5 kw ขึ�นเกบ็บนถงัหอสูงเดิมจ่ายลงเขา้สู่อาคารปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์เนื�อสัตวโ์ดย  
เขา้ถงัเกบ็นํ�า 10 ลบ.ม. 2 ถงั ก่อนจ่ายเขา้ตวัอาคารผา่นเครื�องปัUมขนาด 4 kw  

                  /- ระบบ... 
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-      ระบบบําบัดนํ'าเสียส่วนปฏิบัติการ  
                     เพื�อบาํบดันํ�าเสียจากนํ�าลา้งคราบไขมนั ลิ�มเลือด เป็นถงับาํบดัสาํเร็จรูป 3 ชุด บาํบดัตามชนิด                                         
              ของนํ�าในทุกขั�นตอน ไดคุ้ณภาพนํ�าผา่นค่ามาตรฐาน BOD ก่อนระบายสู่ทุ่งโล่งภายในสถานีวิจยั                               
              คลองหอยโข่ง 
5. ระยะเวลาดาํเนินการ 

ภายใน 120 วนันบัถดัจากวนัลงนามในสัญญาจา้ง        
6. ระยะเวลาส่งมอบงาน 

             แบ่งงวดงานเป็น 3 งวด 
7.    ราคากลางงานก่อสร้าง 

              ราคากลางงานก่อสร้าง 2,505,836.53 บาท (สองลา้นหา้แสนหา้พนัแปดร้อยสามสิบหกบาทหา้สิบ
สามสตางค)์  
  ในการเสนอราคาผูเ้สนอราคาตอ้งเสนอลดราคาขั�นตํ�า (Minimum Bid) ไม่นอ้ยกวา่ครั� งละ 5,000.- 
บาท จากราคากลางงานก่อสร้าง และการเสนอลดราคาครั� งถดัๆ ไป ตอ้งเสนอลดราคาครั� งละไม่น้อยกวา่ 5,000.- 
บาท จากราคาครั� งสุดทา้ยที�เสนอลดแลว้ 
8.     สถานที7ติดต่อเพื7อขอทราบข้อมูลเพิ7มเติมหรือเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัวเป็น   

ลายลักษณ์อักษร แจ้งชื7อ ที7อยู่ อย่างชัดเจน ส่งทาง 

1.  ไปรษณียอิ์เล็คทรอนิกส์ E-Mail : waraporn.su@psu.ac.th 
  2.   ไปรษณียต์อบรับด่วนพิเศษ (EMS) นาํส่ง 

       คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ 
       มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
       ตูป้ณ6 ปณฝ. คอหงส์ 
       อ. หาดใหญ่  จ. สงขลา 90112 

 3.   โทรสาร  นาํส่ง 
       หน่วยพสัดุ  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 
      โทรสาร 0-7455-8803 

 
………………………………… 
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