
 

 

ท่ี อว ๖๘๑๐๓/๑๗๗๔  งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

 ๑๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญชวนใหยื่นซองเสนอราคาจางปรับปรุงสิ่งกอสราง จํานวน ๒ งาน โดยวธิีเฉพาะเจาะจง       

เรียน ผูจัดการบริษัท/หาง/ราน 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีความประสงคจะดําเนินการจางปรับปรุง

สิ่งกอสราง จํานวน ๒ งาน  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. รายการพัสดุท่ีตองการจาง 

๑.๑. ปรับปรุงหองเครื่องมืองานสนับสนุนดานกายภาพและสิ่งแวดลอม   

๑.๒. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ Smart Lab หองเรียน วมว.  

  ตามรายละเอียดพัสดุท่ีแนบมาพรอมนี้ 

๒. วงเงินงบประมาณ 

๒.๑. ปรับปรุงหองเครื่องมืองานสนับสนุนดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  เปนเงิน 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

๒.๒. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ Smart Lab หองเรียน วมว.  เปนเงิน ๑๓๔,๙๐๐.๐๐ 

บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนสี่พันเการอยบาทถวน)   

๓. ราคากลาง 

๓.๑. ปรับปรุงหองเครื่องมืองานสนับสนุนดานกายภาพและสิ่งแวดลอม  เปนเงิน 

๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทถวน) 

๓.๒. ปรับปรุงหองปฏิบัติการ Smart Lab หองเรียน วมว.  เปนเงิน  ๑๔๙,๘๐๐.๐๐ 

บาท (หนึ่งแสนสี่หม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน)   

๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๔.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๔.๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔.๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

(สําเนา) 



- ๒ - 

๔.๔. ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของ

รัฐไวชั่วคราว เนื่องจากเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง 

๔.๕. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงาน และไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิง

งานของหนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

๔.๖. มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัด

จาง และการบริหารพัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

๔.๗. เปนนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานดังกลาว 

๔.๘. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธฺความคุมกันเชนวานั้น 

๔.๙. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล 

๕. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา และ

พิจารณาแยกแตละรายการ 

๖. กําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน  

 กําหนดยื่นขอเสนอวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ณ งานพัสด ุ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 (ลงชื่อ) พรสุดา  บมไล 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรสุดา  บมไล) 

 รองคณบดีฝายบริหาร  ปฏิบัติการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

งานพัสดุ 

โทรศัพท ๐-๗๔๒๘-๘๐๔๐ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส : jiratha.s@psu.ac.th 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและแบบรูปรายการงานจางปรับปรุงหองเครื่องมือ 

งานสนับสนุนดานกายภาพและส่ิงแวดลอม  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปงบประมาณ 2565 

 

1. รายละเอียดขอบเขตงาน   

1. งานเตรียมพ้ืนท่ีและปดก้ันพ้ืนท่ี 

2. งานรื้อถอนพรอมขนยายวัสดุท่ีอยูภายในหองออกท้ังหมด 

3. งานซอมแซมฝาเพดานท้ังหมด 

4. งานซอมแซมหลังคาท่ีรั่วท้ังหมด 

5. งานกออิฐบล็อกพรอมฉาบเรียบท้ัง 2 ดาน จํานวน 12 ตารางเมตร 

6. งานติดตั้งชั้นวางของโครงเหล็กเดิม จํานวน 2 ชุด 

7. งานติดตั้งประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 2.00 เมตร จํานวน 1 ชุด 

8. งานติดตั้งประตูหนีไฟ ขนาด 0.90 x 2.00 ม. จํานวน 1 ชุด 

9. งานติดตั้งหนาตางบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จํานวน 3 ชุด 

10. งานทาสีน้ําอะคริลิกผนังหองและฝาเพดาน  จํานวน 160 ตารางเมตร 

11. งานติดตั้งชุดโคมตะแกรงฝงฝาเพดาน ขนาด 2 x 36 Watts  (60 x 120 เซนติเมตร) พรอมแผน

สะทอนแสง จํานวน 9 ชุด  พรอมหลอดไฟ LED tube ขนาด 9 วัตต จํานวน 18 หลอด 

12. งานติดตั้งสวิตซทางเดียว จํานวน 3 ชุด 

13. งานติดตั้งปลั๊กกราวดคูพรอมกลองพลาสติกและหนากาก 3 ชอง จํานวน 4 ชุด 

14. งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบรายการใหครบถวนเรียบรอยและทําความสะอาดบริเวณให

เรียบรอยกอนสงมอบงาน 

15. กําหนดงานแลวเสร็จภายใน 30 วัน 

16. มีการรับประกันผลงานไมนอยกวา 2 ป 

2. งวดงาน  เปนงานงวดเดียว เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้   

1. งานเตรียมพ้ืนท่ีและปดก้ันพ้ืนท่ีแลวเสร็จ 

2. งานรื้อถอนแลวเสร็จ 

3. งานซอมแซมฝาเพดาน และหลังคาแลวเสร็จ 

4. งานกออิฐพรอมฉาบเรียบแลวเสร็จ 

5. งานติดตั้งประตูและหนาตางแลวเสร็จ 

6. งานทาสีแลวเสร็จ 

7. งานไฟฟาแลวเสร็จ 



















ใบเสนอราคา 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

1. ขาพเจา....................................................................................................  อยูเลขท่ี..............................

ถนน........................................................  ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต........................................ 

จังหวัด............................................ โทรศัพท......................................  เลขประจําตัวผูเสียภาษี......................................

โดย............................................................................................................... ผูลงนามขางทายนี้ไดทราบรายละเอียด

ขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยตลอด  และยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว 

รวมท้ังรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด และไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 

2. ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางานจางปรับปรุงหองเครื่องมืองานสนับสนุนดานกายภาพและส่ิงแวดลอม 

ตามขอกําหนดเง่ือนไข รูปแบบรายการรายละเอียดแหงเอกสารจัดจางโดย [   ] วิธีคัดเลือก  [   ] วิธีเฉพาะเจาะจง  

ตามราคาดังท่ีไดระบุไวในบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ เปนเงินท้ังสิ้น

................................................... บาท (................................................................................................)  ซ่ึงไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน ...................................... บาท (..................................................................................)  ตลอดจน

ภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา....................วัน  นับแตวันเสนอราคา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาจรับคําเสนอนี้  ณ เวลาใดก็ได  กอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หรือระยะเวลาท่ีไดยืดออกไปตามเหตุผล

อันสมควรท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรองขอ 

4. กําหนดเวลาสงมอบ  ขาพเจารับรองท่ีจะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที  หรือทันทีท่ีไดรับแจงจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสาร [   ] วิธีคัดเลือก  [   ] วิธี

เฉพาะเจาะจง  โดยครบถวนถูกตองภายใน.....................วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ขาพเจารับรองท่ีจะทําสัญญาตาม

แบบสัญญาจางท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือ

แจงใหไปทําสัญญา 

6. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้  หรือใบเสนอราคา

ใด ๆ  ท้ังไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ  ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้  โดยละเอียด

แลว และเขาใจดีวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไมตองรับผิดชอบใด ๆ  ในความผิดพลาด  หรือตกหลน  

8. ใบเสนอราคานี้  ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล  หรือการสมรูรวมคิดกันโดย

ไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ  ท่ีไดยื่นเสนอราคาในคราว

เดียวกัน 

 เสนอมา ณ วันท่ี.....................เดือน......................................พ.ศ........................... 

 

ลงชื่อ.................................................................. 

 (....................................................................) 

ตําแหนง.............................................................. 

. ประทับตรา  (ถามี) 



จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

1 งานรื้อถอน

 - รื้อฝาเพดานเดิมออก ตรม.

 - รื้อประตูและหนาตางเดิมออกพรอมนําจัดเก็บ ชุด

 - ขนยายวัสดุ และนําบางสวนทิ้ง พรอมจัดเก็บวัสดุกลับเขาหอง งาน

รวมงานรื้อถอน

2 งานโครงสราง

 - เหล็ก RB 6 มม. กก.

 - อิฐบล็อก ตรม.

 - ฉาบปูน ตรม.

 - ทําความสะอาดพื้นเดิม ตรม.

 - ซอมแซมหลังคาสวนที่รั่ว งาน

 - ติดตั้งชั้นวางของเดิม งาน

 - เจาะผนังเพื่อติดตั้งประตูหนีไฟ ชุด

รวมงานโครงสราง

จางปรับปรุงหองเครื่องมืองานสนับสนุนดานกายภาพและสิ่งแวดลอม

 

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ใบแจงปริมาณงานของบริษัท/หาง ................................................................................................



หนา 2/4

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

3 งานฝาเพดาน

 - ติดตั้งแผนยิบซั่มบอรด หนา 9 มม. โครงเคราเดิม ตรม.

รวมงานฝาเพดาน

4 งานทาสี

 - ทาสีน้ําอะครีลิก ตรม.

 - ทาสีน้ํามันวงกบหนาตาง เมตร

รวมงานทาสีภายในหอง

5 งานติดตั้งประตูและหนาตาง

 - ประตูหนีไฟ ขนาด 0.90 x 2.00 ม. ชุด

 - ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.20 x 2.00 ม. ชุด

 - หนาตางบานเลื่อนอลูมิเนียม ขนาด 1.00 x 1.00 ม. ชุด

รวมงานติดตั้งประตูและหนาตาง

8 งานไฟฟา

 - สาย THW 2.5 SQ.mm. เมตร

 - สาย THW 2.5 SQ.mm.(Ground) เมตร

 - สาย THW 1.5 SQ.mm. เมตร
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

 - ชุดโคมตะแกรงฝงฝาเพดาน 2 x 36 Watts (60 x 120 ซม.) 

   พรอมแผนสะทอนแสง

ชุด

 - หลอดไฟ LED tube ขนาด 20 W ชุด

 - สวิตซทางเดียว ชุด

 - กลองพลาสติกพรอมหนากาก 3 ชอง ชุด

 - ปลั๊กกราวดคูพรอมกลองพลาสติกและหนากากแบบ 3 ชอง ชุด

 - เดินทอรอยสายและอุปกรณเบ็ดเตล็ด 1 เหมา

รวมงานไฟฟา

   รวมคาวัสดุและคาแรงงาน

   คาดําเนินการ

   กําไร

   ภาษีมูลคาเพิ่ม 

            รวมเปนเงินทั้งสิ้น
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รวม....................................................................... บาท      (ตัวหนังสือ)........................................................................................................................................................................

กําหนดยืนราคา................................... วัน                             กําหนดงานแลวเสร็จภายใน ...........................................วัน

                                                                                    (ลงชื่อ) ......................................................................................... ผูเสนอราคา

                                                                                            (........................................................................................)

                                                                                    ตําแหนง .............................................................................................................

                                                                                    วันที่ .................... เดือน................................................. พ.ศ...........................

                                                                                                           ประทับตราบริษัท /หาง/ราน
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ใบเสนอราคา 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

1. ขาพเจา....................................................................................................  อยูเลขท่ี..............................

ถนน........................................................  ตําบล/แขวง........................................ อําเภอ/เขต........................................ 

จังหวัด............................................ โทรศัพท......................................  เลขประจําตัวผูเสียภาษี......................................

โดย............................................................................................................... ผูลงนามขางทายนี้ไดทราบรายละเอียด

ขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยตลอด  และยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว 

รวมท้ังรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด และไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 

2. ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางานจางปรับปรุงหองปฏิบัติการ Smart Lab หองเรียน วมว.  ตาม

ขอกําหนดเง่ือนไข รูปแบบรายการรายละเอียดแหงเอกสารจัดจางโดย  [   ] วิธีคัดเลือก   [   ] วิธีเฉพาะเจาะจง   

ตามราคาดังท่ีไดระบุไวในบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ เปนเงินท้ังสิ้น

................................................... บาท (................................................................................................)  ซ่ึงไดรวม

ภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน ...................................... บาท (..................................................................................)  ตลอดจน

ภาษีอากรอ่ืน ๆ และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

3. คําเสนอนี้จะยืนอยูเปนระยะเวลา....................วัน  นับแตวันเสนอราคา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

อาจรับคําเสนอนี้  ณ เวลาใดก็ได  กอนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว  หรือระยะเวลาท่ีไดยืดออกไปตามเหตุผล

อันสมควรท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรรองขอ 

4. กําหนดเวลาสงมอบ  ขาพเจารับรองท่ีจะเริ่มทํางานตามสัญญาทันที  หรือทันทีท่ีไดรับแจงจาก

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วาใหเริ่มทํางานตามสัญญา และจะสงมอบงานตามเอกสาร [   ] วิธีคัดเลือก  [   ] วิธี

เฉพาะเจาะจง  โดยครบถวนถูกตองภายใน.....................วัน  นบัถัดจากวันลงนามในสัญญา 

5. ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหเปนผูชนะการเสนอราคา  ขาพเจารับรองท่ีจะทําสัญญาตาม

แบบสัญญาจางท่ีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรกําหนด กับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วัน  นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือ

แจงใหไปทําสัญญา 

6. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไมมีความผูกพันท่ีจะรับคําเสนอนี้  หรือใบเสนอราคา

ใด ๆ  ท้ังไมตองรับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ  อันอาจเกิดข้ึนในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารตาง ๆ  ท่ีไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้  โดยละเอียด

แลว และเขาใจดีวามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไมตองรับผิดชอบใด ๆ  ในความผิดพลาด  หรือตกหลน  

8. ใบเสนอราคานี้  ไดยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมและปราศจากกลฉอฉล  หรือการสมรูรวมคิดกันโดย

ไมชอบดวยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคลหรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ  ท่ีไดยื่นเสนอราคาในคราว

เดียวกัน 

 เสนอมา ณ วันท่ี.....................เดือน......................................พ.ศ........................... 

 

ลงชื่อ.................................................................. 

 (....................................................................) 

ตําแหนง.............................................................. 

. ประทับตรา  (ถามี) 



จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

1 งานปรับปรุงหองปฏิบัติการ BSc0706

 - ฉากกั้นหอง PVC ขนาด 3.24 x 7.88 ม. งาน

 - ผามานเย็บแบบตาไก ขนาด 1.86 x 5.40 ม. งาน

 - ชุดรางติดผามาน งาน

 - งานติดฟลมกระจก ตรฟ.

งานปรับปรุงหองปฏิบัติการ BSc0706

2 งานปรับปรุงหองปฎิบัติการ BSc0804

งานไฟฟา

 - ลูกเซอรกิตเบรคเกอร 1 P 32 A ตัว

 - เซฟตี้เบรกเกอร ขนาด 30 A พรอมกลองพลาสติก ตัว

  - สาย THW 1 x 6 SQ.mm. เมตร

  - สาย THW 1.5 SQ.mm. เมตร

 - เดินทอรอยสายและอุปกรณเบ็ดเตล็ด เหมา

รวมงานปรับปรุงหองปฎิบัติการ BSc0804

จางปรับปรุงหองปฏิบัติการ Smart Lab หองเรียน วมว.

 

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรงงงาน
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ใบแจงปริมาณงานของบริษัท/หาง ................................................................................................
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรงงงาน
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

3 งานปรับปรุงหองปฎิบัติการ BSc0903 และ BSc0906

 - งานทําความสะอาดกระจก ตรม.

 - งานติดฟลมกระจก ตรฟ.

งานปรับปรุงหองปฎิบัติการ BSc0905

4 งานปรับปรุงหองปฎิบัติการ วท.213

 - ขนยายวัสดุ งาน

 - ทาสีน้ําอะคริลิกผนังหอง ตรม.

 - ทาสีน้ํามันวงกบ บานประตู และหนาตาง ตรม.

 - ขัดแตงพื้นหินขัดเดิม พรอมน้ํายาเคลือบ ตรม.

 - ลางทําความสะอาดพรอมเติมน้ํายาเครื่องปรับอากาศ เครื่อง

รวมงานปรับปรุงหองปฎิบัติการ วท.213

            รวมเปนเงินทั้งสิ้น

   รวมคาวัสดุและคาแรงงาน

   คาดําเนินการ

   กําไร

   ภาษีมูลคาเพิ่ม 
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รวม....................................................................... บาท      (ตัวหนังสือ)........................................................................................................................................................................

กําหนดยืนราคา................................... วัน                             กําหนดงานแลวเสร็จภายใน ...........................................วัน

                                                                                    (ลงชื่อ) ......................................................................................... ผูเสนอราคา

                                                                                            (........................................................................................)

                                                                                    ตําแหนง .............................................................................................................

                                                                                    วันที่ .................... เดือน................................................. พ.ศ...........................

                                                                                                           ประทับตราบริษัท /หาง/ราน
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