
      บันทึกขอความ

 
สวนราชการ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่ี อว ๗๘.๒๒๑๑/๑๐๖ วันท่ี ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงรางประกาศและรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

 
เรียน   ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

 

               ตามหนังสือท่ี อว ๗๘.๒๒๑๑/๘๖ ลงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ไดอนุมัติดําเนินการประกวดราคาจาง

กอสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรตามมาตรฐาน ESPReL ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม ๑ งาน ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)โดยเห็นควรใหนํารางประกาศและเอกสาร

ประกวดราคาฯเผยแพรทางเว็บไซตของสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และเว็บไซตของกรมบัญชี

กลาง เพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลายลักษณอักษร นั้น

            ตามประกาศรางประกวดราคาจางและรางเอกสารประกวดราคาจาง และไดเผยแพรรางขอบเขตของงาน

จํานวน 3 วันทําการ ตั้งแตวันท่ี 2 - 8 เมษายน 2564 นั้น ปรากฏวามีขอวิจารณในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ

รายการครุภัณฑดังกลาว จากนางสาวดวงพร พงษพานิชนุกูล กรรมการผูจัดการ บริษัท ไบโอเทค แอนด ไซแอนทิฟค

จํากัด  ซึ่งในการน้ี  คณะกรรมการกําหนดขอบเขตของงานจางกอสรางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพื่องานทาง

วิทยาศาสตรตามมาตรฐาน ESPReL ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จํานวน 1 งาน ตามคําสั่ง

สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 113/2563 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 ผูมีรายนามแนบ

ทายน้ี ไดพิจารณาแลวเห็นควรใหปรับปรุงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรายการครุภัณฑ เพื่อความชัดเจน โดย

ใหเหตุผลดังน้ี

ขอ้กําหนดของมหาวทิยาลยัมหดิล
ขอ้วจิารณแ์ละขอ้เสนอของ

บรษัิท ไบโอเทค แอนด์
ไซแอนทฟิิค จํากดั

เหตผุลคําชี�แจงของคณะกรรมการ

หมวดงานเฟอรน์เิจอร์
รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะ
ลาํดบัที� 7 ตูด้ดูไอระเหยสารเคมี
ขนาดลกึ กวา้ง สงู ไมน่อ้ยกวา่
950X1500X2350 มลิลเิมตร
 
ขอ้ที� 7.1 ระบบ AIR FOIL ถกู
ออกแบบและตดิตั �งตามมาตรฐาน
ผา่นการรับรองมาตรฐาน ASHRAE
110-2016 และ EN 14175 สําหรับ
หอ้งปฏบิตักิารมาตรฐาน ISO

ไมค่วรระบเุจาะจงมาตรฐาน ควร
เปิดกวา้งเพราะแตล่ะผูผ้ลติมี
มาตรฐานของสนิคา้แตกตา่งกนั
 
 
 
ตดัขอ้ความ “การรับรองมาตรฐาน
ASHRAE 110-2016 และ EN
14175 ...” ออก

เนื�องดว้ยมหาวทิยาลยัมหดิลเป็นสว่น
งานที�มคีวามเขม้งวดในดา้นอาชวี
อนามยั เนน้ดา้นความปลอดภยัของ
บคุลากรและสิ�งแวดลอ้มเป็นสําคญั จงึ
มคีวามจําเป็นตอ้งกําหนดและใชเ้กณฑ์
มาตรฐานระดบัสากลตา่ง ๆ ที�เป็นที�
ยอมรับในการอา้งองิเพื�อใหไ้ดค้รภุณัฑ์
ที�สรา้งความมั�นใจในการใชง้านและ
เป็นมติรตอ่สิ�งแวดลอ้ม โดยคํานงึถงึ
ตั �งแต ่คณุสมบตัขิองบรษัิทเจา้ของผู ้
ผลติหรอืโรงงานผลติ ขั �นตอนการผลติ
ใชว้สัดแุละอปุกรณป์ระกอบที�มคีณุภาพ
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และมคีวามเหมาะสม สดุทา้ย
ผลติภณัฑนั์�นตอ้งผา่นการตรวจสอบ
หรอืสอบเทยีบดว้ยวธิมีาตรฐานที�เป็นที�
ยอมรับ
ดงันั�นเพื�อไมใ่หเ้ป็นการจํากดัเกณฑ์
มาตรฐานที�ใชอ้า้งองิ คณะกรรมการ
เห็นควรยงัคงเกณฑม์าตรฐานเดมิไว ้
และใหป้รับเปลี�ยนขอ้ความคณุลกัษณะ
เฉพาะจากเดมิ ดงันี�
“7.1 มรีะบบ AIRFOIL ถกูออกแบบ
และตดิตั �งตามมาตรฐาน ผา่นการ
รับรองมาตรฐานเป็นที�ยอมรับระดบั
สากล เชน่ ASHRAE ตั �งแตเ่วอรช์นั
110-1995 ขึ�นไป, TS EN 14175,
ANSI/AIHA, NFPA-45 หรอือื�น ๆ ที�
ตอ้งรองรับกบัผูใ้หบ้รกิารสอบเทยีบ
มาตรฐานนั�น ๆ ที�มอียูภ่ายใน
ประเทศไทย พรอ้มทั �งแนบรายชื�อผูใ้ห ้
บรกิารสอบเทยีบมาดว้ย”

ขอ้ที� 7.2.1 สว่นบน (สว่นพื�นที�
ทํางาน) มขีนาดกวา้ง สงู ลกึ ไม่
นอ้ยกวา่ 1.50 X 1.50 X 0.95 เมตร
 - โครงสรา้งภายนอก...
 - โครงสรา้งผนังภายในตู ้พื�นที�สว่น
ใชง้านหลอ่เป็นชิ�นเดยีวกนัตลอด
ทําดว้ย FRP (Fiber Reinforced
Plastic) หรอืวสัดอุื�นที�เทยีบเทา่
หรอืดกีวา่ ซึ�งตอ้งทนสารเคมแีละ
ทนตอ่การกกักรอ่นของกรด-ดา่ง
ผา่นการทดสอบตามมาตรฐาน เชน่
UL94 หรอื ASTM

ตดัขอ้ความ “โครงสรา้งผนัง...ผา่น
การทดสอบตามมาตรฐาน เชน่
UL94 หรอื ASTM” ออก

“7.2.1 สว่นบน (สว่นพื�นที�ทํางาน) มี
ขนาดกวา้ง สงู ลกึ ไมน่อ้ยกวา่ 1.50 X
1.50 X 0.95 เมตร
 -  โครงสรา้งภายนอก...
 -  โครงสรา้งผนังภายในตู ้พื�นที�สว่น
ใชง้านหลอ่เป็นชิ�นเดยีวกนัตลอด ทํา
ดว้ย FRP (Fiber Reinforced Plastic)
หรอืวสัดอุื�นที�เทยีบเทา่ หรอืดกีวา่ ซึ�ง
ตอ้งทนสารเคมแีละทนตอ่การกดักรอ่น
ของกรด-ดา่ง ผา่นการทดสอบ
มาตรฐานสากลในเรื�องการตดิไฟและ
ลามไฟ โดยมคีณุสมบตัขิั �นตํ�า ดงันี�
     - ผา่นการทดสอบการเผาไหมแ้นว
ตั �ง การเผาไหมห้ยดุลงภายใน 30
วนิาท ีโดยอนุญาตใหม้หียดไฟได ้
     - ไมม่กีารลามไฟ

ลาํดบัที� 1 โตะ๊ปฏบิตักิารกลาง
ขนาดกวา้ง ยาว สงู
1500x4560x900 มลิลเิมตร 
ขอ้ที� 1.5 อา่งนํ�าพรอ้มหนา้อา่ง มี
ขนาดรวมไมน่อ้ยกวา่ 750x1500
มลิลเิมตร (กวา้งxยาว)...
- สว่นอา่งมขีนาด...ผา่นการทดสอบ
ความทนตอ่สารเคมตีามมาตรฐาน
ASTM D543
- มทีี�ดกักลิ�น...ผา่นการทดสอบ
ความทนตอ่สารเคมตีามมาตรฐาน
ASTM D543
- ...
และลาํดบัที� 11 โตะ๊ปฏบิตักิาร
ตดิผนงั ขนาด 800x5590x900
มลิลเิมตร
ขอ้ที� 11.5 อา่งนํ�าพรอ้มหนา้อา่ง มี
ขนาด กวา้ง ยาว ลกึ...
- มทีี�ดกักลิ�น...ผา่นการทดสอบ
ความทนตอ่สารเคมตีามมาตรฐาน
ASTM D543
- ...

ตดัขอ้ความดงักลา่วออกจาก
รายการคณุลกัษณะ “อา่งนํ�าทําจาก
วสัด.ุ..ตามมาตรฐาน ASTM หรอื
เพิ�มคําวา่ เทยีบเทา่ลงไป”

“ขอ้ที� 1.5 อา่งนํ�าพรอ้มหนา้อา่ง มี
ขนาดรวมไมน่อ้ยกวา่ 750x1500
มลิลเิมตร (กวา้งxยาว)...
  -  สว่นอา่งมขีนาด...ผา่นการทดสอบ
ความทนตอ่สารเคมตีามมาตรฐาน
ASTM D543 หรอืมาตรฐานอื�นที�เทยีบ
เทา่
  -  มทีี�ดกักลิ�น...ผา่นการทดสอบความ
ทนตอ่สารเคมตีามมาตรฐาน ASTM
D543 หรอืมาตรฐานอื�นที�เทยีบเทา่”
 
  “ขอ้ที� 11.5 อา่งนํ�าพรอ้มหนา้อา่ง มี
ขนาด กวา้ง ยาว ลกึ...
-  มทีี�ดกักลิ�น...ผา่นการทดสอบความ
ทนตอ่สารเคมตีามมาตรฐาน ASTM
D543 หรอืมาตรฐานอื�นที�เทยีบเทา่”



ลาํดบัที� 8 ลาํดบัที� 9 และลาํดบัที�
12 เกา้อี�ปฏบิตักิาร
ขอ้ที� 8.1 ขอ้ที� 9.1 และ ขอ้ที� 12.1
เบาะรองนั�ง...ผา่นทดสอบมาตรฐาน
SEA J369:2013
 
ขอ้ที� 8.11 ขอ้ที� 9.12 และ ขอ้ที�
12.11
สนิคา้ตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐาน
จากผูผ้ลติ ISO9001 ISO14001
ISO45001

 
ตดัขอ้ความดงักลา่ว “ผา่นทดสอบ
มาตรฐาน SEA J369:2013 และ
 
สนิคา้ตอ้งผา่นการรับรองมาตรฐาน
จากผูผ้ลติ ISO9001, ISO14001,
ISO45001” ออกจากรายการ
คณุลกัษณะ

 
-  ตดัขอ้ความ “ผา่นการทดสอบ
มาตรฐาน SAE J369:2013 พรอ้มแนบ
เอกสารประกอบการพจิารณา” ออก
จากรายละเอยีดคณุสมบตั ิขอ้ที� 8.1
ขอ้ที� 9.1 และขอ้ที� 12.1
-  ตดั ขอ้ที� 8.11 ขอ้ที� 9.12 และ ขอ้ที�
12.11 ออกจากรายละเอยีดคณุสมบตัิ
 

ลาํดบัที� 10 ตูเ้ก็บสารเคม ีขนาด
60012002000 มลิลเิมตร
ขอ้ที� 10.7 สนิคา้ตอ้งผา่นการ
รับรองมาตรฐานจากผูผ้ลติ
ISO9001, ISO14001, ISO45001

ตดัขอ้ความดงักลา่ว “สนิคา้ตอ้ง
ผา่นการรับรองมาตรฐาน จากผูผ้ลติ
ISO9001, ISO14001, ISO45001”
ออกจากรายการคณุลกัษณะ

-  ตดั ขอ้ที� 10.7 ออกจากรายละเอยีด
คณุสมบตัิ
 

 

 

               หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ รวมกับ ผูท่ีรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ พิจารณาแลว

เห็นวา ควรปรับปรุงตามขอวิจารณ เนื่องจาก หลังจากไดรับฟงคําวิจารณแลว ดังนั้น จึงเห็นควรนํารางประกาศและ

รางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสท่ีปรับปรุง เผยแพรทางเว็บไซตของ สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

มหาวิทยาลัยมหิดล และเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง เพ่ือใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเปนลาย

ลักษณอักษร ตอไป

 

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด

                  ๑. อนุมัติใหดําเนินการนํารางขอบเขตงานฯ, รางประกาศเชิญชวนท่ัวไป และรางเอกสารประกวดราคา

จางดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  (e-bidding) ประกาศทางเว็บไซตของมหาวิทยาลัยมหิดล,เว็บไซตของกรม

บัญชีกลาง เปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๓ วันทําการ เพื่อใหสาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ  หรือมีความเห็นเปนลาย

ลักษณอักษรใหคณะกรรมการฯ พิจารณาปรับปรุงและนําเสนอขอความเห็นชอบอีกครั้ง ตามพระราชบัญญัติการจัด

ซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  ขอ ๔๖ และ  ๔๗   หากไมมีขอวิจารณใดๆ  ใหสงมอบใหดําเนินการประกาศเชิญ

ชวนตอไป

                  ๒. ลงนามในรางประกาศประกวดราคาจางกอสรางฯ ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding

                   ๓. ลงนามในหนังสือแจงการพิจารณาเสนอแนะฯ ตามท่ีแนบมานี้

 

 

(ศาสตราจารยดร. นายแพทยนรัตถพล เจริญพันธุ)

ผูอํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล

ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล



 

 

 


