




















ขอบเขตของ (Terms of Reference : TOR)  
การประกวดราคาโครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้าน

อาหาร โภชนาการ และการอนามัย (จ้างท าห้องผลิตและบริการอาหาร  
ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จ านวน ๑ รายการ) 

----------------------------------------------------------------- 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการ

จัดหาครุภัณฑ์ประกอบการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร โภชนาการ และการอนามัย  
(จ้างท าห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก จ านวน ๑ รายการ) ตามเงื่อนไข
และระเบียบปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
๑. ความเป็นมา 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถาบันอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวง 
ศึกษาธิการ ที่ตั้ง ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มีภารกิจหลักใน
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา เพ่ือให้มีความรู้
และทักษะที่สามารถน าไปใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นผู้มีจริยธรรมและคุณธรรม ทั้งในบทบาทของ
บุคลากรและพลเมืองของชาติรวมทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นควร
จ้างท าห้องผลิตและบริการอาหาร ณ ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง  นครนายก จ านวน ๑ รายการ  
๒. วัตถุประสงค์ 
         มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในด้านอาหาร 
โภชนาการและการอนามัย โดยการสร้างประโยชน์จากความร่วมมือของการบริการวิชาการทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย ภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้กระจายความรู้สู่
ชมุชนต่อไป 
๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
          ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย 
          ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
          ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
          ๓.๔  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่ องจาก เป็ นผู้ ที่ ไม่ ผ่ าน เกณ ฑ์ การประเมินผ ลการปฏิ บั ติ งานของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ยบ 
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง  
          ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ
หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
          ๓ .๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
           ๓.๗  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานทีป่ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 







































































































           ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
           ๓.๙ ไม่ เป็นผู้ ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่ งอาจปฏิ เสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล 
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
         ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  
         ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
         ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
         ๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด          
         ๓.๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องได้รับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO ๑๘๐๐๑ ด้านการขายและ
บริการเพื่อประโยชน์ในการรับประกัน และบริการหลังการขาย ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ก าหนด 
๔. แบบรูปรายการ 
 ๔.๑  คุณลักษณะพ้ืน 

๔.๑.๑ เป็นโพลิยูรีเทนคอนกรีตติดตั้งที่มีความหนา ๖-๑๐ mm. ถูกออกแบบเพื่อเคลือบพื้นผิว     
         คอนกรีตให้มีความทนทานต่อการขัดถูเสียดสี, การกัดกร่อนของสารเคมี แรงกระแทก  
         การเปลี่ยนแปลงต่ออุณหภูมิการใช้งานที่ข้ึนลงกะทันหันหรือช่วงอุณหภูมิการใช้งานที่  
         กว้าง 

๔.๑.๒ สามารถใช้เพื่อเคลือบปกป้องพ้ืนคอนกรีตเก่า หรือพ้ืนผิวคอนกรีตใหม่เพ่ือเพ่ิมความ 
         ทนทานให้กับพื้นผิวซึ่งคอนกรีตธรรมดาไม่สามารถรองรับการใช้งานได้ ลักษณะพ้ืนผิวที่ 
         ได้จะมีลักษณะหยาบเหมาะส าหรับรองรับการใช้งานส าหรับอุตสาหกรรมได้หลากหลาย    
         เช่น อุตสาหกรรมอาหาร การผลิตทั่วไป โกดังเก็บสินค้า ห้องวิศวกรรม 
๔.๑.๓ คุณลักษณะพิเศษ 

-  ความปลอดภัยสูงเนื่องจากพ้ืนผิวกันลื่น 
      -  ทนทานสารเคมีได้อย่างดีเยี่ยม 

-  ทนอุณหภูมิสูงถึง ๑๒๐ ℃  
-  ล้างท าความสะอาดได้ง่าย 
-  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่นขณะติดตั้ง 
-  ไม่สะสมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อโรคชนิดต่างๆ 
-  ติดตั้งง่ายและเปิดใช้งานได้รวดเร็ว 
-  พ้ืนมีความหนาแน่นสูงจึงทนต่อการขูดขีดและแรงกระแทก 
-  พ้ืนผิวไม่มีรอยต่อจึงท าให้สะอาดและได้มาตรฐานสุขอนามัย 

     -  ได้การรับรองมาตรฐาน FDA ส าหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา 



๔.๑.๔ คุณลักษณะทั่วไป 
-    ลักษณะทางกายภาพ 
- ของเหลว  สีขาว  สีน้ าตาล 
- ผงสี  สี  เทา   เขียว   เหลือง   แดง 
- ความถ่วงจ าเพาะ   ๒.๒± ๐.๑ 
- ใช้งานที่ความหนา ๖-๑๐ mm 
- อายุการใช้งานหลังผสม ๑๐ นาที 
- เวลาในการแห้งตัว  แห้งสัมผัสได้ ๖ ชั่วโมง แข็งตัว ๑๒-๒๔ ชั่วโมง 
- บ่มตัวเต็มที่  ๗ วัน 

๔.๑.๕ การน าไปใช้ 
-    สามารถใช้รองรับการใช้งานหนัก 
- สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน 
- การกัดกร่อนเนื่องจากสารเคมี 
- การขัดถูเสียดสีจากการสัญจร 
- บริเวณท่ีมีการหกรั่วไหลของของเหลวร้อนและพ้ืนที่ซึ่งต้องใช้ไอน้ าร้อนหรือน้ าร้อนใน

การท าความสะอาด 
 

๔.๑.๖ ความทนทานต่อสารเคมี 
-   กรดไฮโดรคลอริก (กรดเกลือ) ๑๐ % 
-   กรดซัลฟิวริก (กรดก ามะถัน) ๒๕ % 
-   กรดซิตริก ๑๐ % 
-   กรดอะซิติก ๕ % 
-   กรดแลคติก ๑๐ % 
-   อะซีโตน 
-   เมทานอล 

       -   น้ าเชื่อมเข้มข้น 
      -   น้ ามัน 

                        -   สารท าความสะอาด 
 

   ๔.๑.๗ การเตรียมพ้ืนผิว 
      พ้ืนผิวคอนกรีตควรแข็งแรง , แห้ง , สะอาด , ปราศจากฝุ่น , คราบน้ ามัน , สีหรือสิ่ง 
                 แปลกปลอม BERCO – CRETE HF สามารถเคลือบบนคอนกรีตที่มีอายุ ๗-๑๐ วัน ได้โดย   
                 ไม่ต้องวัดความชื้น ความแข็งแรงของพื้นผิวควรมีค่าอย่างน้อย  ๒๕๐ ksc. 

   ๔.๑.๘ วธิีการใช้งาน 
                  เทส่วนเอ (น้ านมสีขาว) และส่วนบี (ของเหลวสีน้ าตาล) ลงในภาชนะท่ีสะอาดปั้นผสมให้ 
                  เข้ากันด้วยสว่านความเร็วรอบต่ าก าลังสูง ใช้เวลาผสมประมาณ ๓๐ นาที จากนั้นค่อยๆเท 
                  ส่วนซีพร้อมทั้งใช้สว่านปั้นไปด้วย จนผลิตภัณฑ์เข้ากันดี ไม่จับเป็นก้อน โดยใช้เวลาไม่เกิน  



                  ๙๐ นาที   หลังผสมเสร็จให้เทผลิตภัณฑ์ลงบนพ้ืนที่เตรียมไว้โดยค่อยๆ เกลี่ยและตบให้ 
                 เรียบด้วยเกรียงเหล็กหรือาจเทด้วย Screed box ภายหลังติดตั้งเสร็จ ๕-๑๕ นาที สามารถ       
                 ใช้ลูกกลิ้งขนสั้นจุ่มทินเนอร์เบอร์ ๑๗  แล้วรีดทินเนอร์ออกพอหมาดๆ ใช้ลูกกลิ้งลงพ้ืน  
                 BERCO – CRETE HF เพ่ือแต่งผิวให้ได้ระดับและลบรอยเกรียง 
        ๔.๑.๙ การท าความสะอาด 

 การท าความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยทินเนอร์เบอร์ ๑๐ ทันทีหลังใช้งาน 
            ปริมาณการใช้งาน ๑๒ kg/m๒/๖mm. 
 ๔.๒ รายการครุภัณฑ์ 
  - รถเข็น ๒ ชั้น      จ านวน  ๑  ตัว 
  - แผ่นเสริมสแตนเลส     จ านวน  ๑  ตัว 

- ชุดโต๊ะทานข้าวพร้อมที่นั่ง ๔ เก้าอ้ี   จ านวน          ๓๔  ตวั 
- ตู้เเช่เย็นโชว๒์ ประต ู     จ านวน  ๑  ตัว 
- ตู้แช่เย็นยืน ๒ ประต ู     จ านวน  ๒  ตัว 
- ตู้แช่แข็งยืน ๒ ประตู     จ านวน  ๑  ตัว 
- ตู้เก็บของสูง      จ านวน  ๑  ตัว 
- โต๊ะพร้อมล้อเลื่อน     จ านวน  ๒  ตัว 
- ตู้เก็บของติดผนัง     จ านวน  ๒  ตัว 
- เครื่องชั่ง ๕๐ กิโลกรัม     จ านวน  ๑  ตัว 
- เตาอบไฟฟ้าไอน้ า (COMBI) พร้อมถาดวาง ๑๐ ถาด จ านวน            ๑  ตัว 
- ขนย้ายซ่อมบ ารุง พร้อมติดตั้งครุภัณฑ์เดิม                      จ านวน            ๑  งาน 

๕. สถานที่ด าเนินการ 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้งนครนายก  จังหวัดนครนายก 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๗. ระยะเวลาส่งมอบของหรือส่งมอบงาน 
          ก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับตั้งแต่วันเริ่มงานตามสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากผู้ว่าจ้างให้เริ่มท างาน 

๘. วงเงินในการจัดหา 
 เป็นจ านวนเงิน ๓,๓๖๐,๖๒๑.๗๖ บาท (สามล้านสามแสนหกหมื่นหกร้อยยี่สิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบหก
สตางค)์ 

๙. .เงื่อนไขและข้อก าหนดเพิ่ม 
 ๙.๑ ผู้ชนะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องท าสัญญาตามแบบที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด   



      ในกรณีไม่สามารถด าเนินการงานดังกล่าว ให้แล้วเสร็จ ตามวรรคหนึ่งได้ อันเนื่องมาจากความผิด
ของท่านเอง มหาวิทยาลัยจะไม่รับผิดชอบในค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดข้ึน โดยเป็นภาระรับผิดชอบ
ท่านแต่เพียงฝ่ายเดียว 
 ๙.๒ ผู้เสนอราคาต้องส ารวจและศึกษาข้อมูลต่างๆให้เป็นที่เข้าใจ โดยปฏิบัติตามบทบัญญัติทาง
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

๑๐.สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรือเสนอแนะวิจารณ์แสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผย 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เลขท่ี ๒๙๕ ถนนนครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐              
          โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๕๑๑๐ ถึง ๕๑๑๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๕๑๑๕ 
          E – mail Address : supply@dusit.ac.th 
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