
 

 

ท่ี อว ๖๘๑๐๓/๑๘๙๖  งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

 ๒๗  เมษายน  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญชวนใหยื่นซองเสนอราคาจางปรับปรุงหองเรียน M๓๐๙  โดยวธิีเฉพาะเจาะจง       

เรียน ผูจัดการบริษัท/หาง/ราน 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีความประสงคจะดําเนินการจางปรับปรุง

หองเรียน M๓๐๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. รายการพัสดุท่ีตองการจางปรับปรุงหองเรียน M๓๐๙  ตามรายละเอียดพัสดุท่ีแนบมาพรอม

นี้ 

๒. วงเงินงบประมาณ  เปนเงิน ๔๙๕,๖๙๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนหาพันหกรอยเกาสิบบาท

ถวน) 

๓. ราคากลาง  เปนเงิน  ๔๙๓,๗๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนเกาหม่ืนสามพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๔.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

๔.๒. ไมเปนบุคคลลมละลาย 

๔.๓. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ 

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 

(สําเนา) 



- ๒ - 

๔.๘. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธฺความคุมกันเชนวานั้น 

๔.๙. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล 

๕. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา  

๖. กําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน  

 กําหนดยื่นขอเสนอวันท่ี ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ณ งานพัสดุ 

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 

 ท้ังนี้ รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

  (ลงชื่อ) อุราพร  วงศวัชรานนท 

 (รองศาสตราจารย ดร.อุราพร  วงศวัชรานนท) 

 รองคณบดีฝายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตรสุขภาพ  รักษาการแทน 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร  ปฏิบัติการแทน 

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานพัสดุ 

โทรศัพท ๐-๗๔๒๘-๘๐๔๐ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส : jiratha.s@psu.ac.th 





































































จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

1 งานรื้อถอน

 - รื้อถอนบานประตูไม ชุด

 - รื้อถอนวงกบประตูไม ชุด

 - รื้อถอนบานเกล็ดกระจก ตรม.

 - รื้อถอนผิวพื้นกระเบื้องยางเดิม ตรม.

 - ขูดลางสีผิวผนังภายในเดิม  (ในหอง) ตรม.

 - ขูดลางสีผิวผนังภายในเดิม (หนาหอง) ตรม.

 - ขูดลางผิวโครงสรางคาน ทองพื้นเดิม ตรม.

 - รื้อถอนฝาเพดานพรอมโครง ตรม.

 - รื้อถอนโคมไฟฟาเดิม ชุด

 - รื้อถอนพัดลมเพดาน ชุด

 - รื้อถอนเครื่องฉาย Projector เดิม ชุด

 - รื้อถอนเครื่องสงสัญญาณ Wifi เดิม ชุด

 - รื้อถอนและติดตั้งบอรดประชาสัมพันธ (หนาหอง) ชุด

คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

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

จางปรับปรุงหองเรียน M309

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ



หนา 2/7

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ

 - รื้อถอนเครื่องปรับอากาศเดิม ชุด

รวมงานรื้อถอน

2 งานสถาปตยกรรม

2.1  หมวดงานผนัง

 - งานกออิฐมวลเบา (ครึ่งแผน) ขนาด 20 x 60 ซม. 

   หนา 7.5 ซม.

ตร.ม.

 - ฉาบปูนเรียบภายใน ตร.ม.

รวมหมวดงานผนัง

2.2  หมวดงานพื้น

F1 - กระเบื้องยางชนิดแผน ขนาด 0.15 x 0.90 ม. 

      หนาไมนอยกวา 2.0 มม.

ตร.ม.

 - ปรับพื้น self-leveling หนาไมนอยกวา 3 มม. ตร.ม.

 - บัวเชิงผนังอลูมีเนียมสําเร็จรูป สูง 4 นิ้ว ม.

รวมหมวดงานพื้น

2.3  หมวดงานฝาเพดาน

 C1, C2 - ฉาบแตงปูนเรียบโครงสรางคาน และทองพื้น ตร.ม.

รวมหมวดงานฝาเพดาน
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ

2.4 หมวดงานประตูและหนาตาง

D1 - ประตูบานสวิงอลูมิเนียม กระจกใส หนา 6 มม. ชุด

W1 - ทําสีวงกบและกรอบบานใหม และติดฟลม ชุด

W2 - ทําสีวงกบ และติดตั้งกระจกแบบติดตายพรอมติดฟลม

       แทนบานเกล็ดเดิม

ชุด

W3 - ทําสีวงกบ และติดตั้งกระจกแบบติดตายพรอมติดฟลม

       แทนบานเกล็ดเดิม

ชุด

รวมหมวดประตูและหนาตาง

2.5 หมวดงานเบ็ดเตล็ด

1. กระดานกระจก Temper 6 mm. พรอมรางวางแมเหล็ก

   แบบยึดสกรู ขนาดกวาง 240ม. สูง 1.20 ม.

ชุด

2. กระดานแบบเลื่อน

   - เหล็กกลอง 50 x 25 x 2.0 มม.  (2.12 kg-m) กก.

   - เหล็ก Flatbar 25 x 4.5 มม.  (0.88 kg-m) กก.

   - ทาสีกันสนิม ตรม.

   - ไมอัดยาง หนา 10 มม. แผน

   - แผนลามิเนต Marker board สีขาว แผน
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ

   - เหล็กตัวซี 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.  (3.25 kg-m) กก.

   - เหล็กฉาก 40 x 40 x 6.0 มม.  (3.52 kg-m) กก.

   - เหล็ก Flatbar 125 x 6.0 มม.  (5.89 kg-m) กก.

   - รางเหล็กแผน 5.0 มม.  พับตัวยู ชุด

   - ทาสีกันสนิม ตรม.

   - แกนเหล็กเพลากลม 1" ม.

   - ตลับลูกปนตุกตา แกน 1" ชุด

   - มูเลย 3" ชุด

   - สลิงสแตนเลสพรอมอุปกรณ Socket ชุด

3. ซอมแซมปายประชาสัมพันธ

   - แผนไม Cork (คอรก) หนา 6 มม. ตรม.

   - กรอบเดิม ขัดทําสียอมไม โทนสีเดิม ชุด

4. ผนังแผงไมตกแตง

   W3A - ซอมแซมและทาสีผนังแผงไมตกแตงเดิม ชุด

   W3B - ผนังแผงไมตกแตง ไมอัดยาง 4 มม. ทาสียอมไม ตรม.

5. ปายอักษรเหล็กซิงค พนสี

   - ตัวอักษร หนา 1" สูง 0.15 เมตร พนสีดํา ตัว
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ

รวมหมวดงานเบ็ดเตล็ด

2.6 หมวดงานสี

 - งานทาสีผนังภายใน ตร.ม.

 - งานทาสีฝาเพดาน ตร.ม.

รวมหมวดงานสี

3 งานระบบไฟฟาและสื่อสาร (Smart Classroom)

3.1 งานระบบไฟฟา

 - CU แผงควบคุมยอยขนาด 12 วงจร MCB 40 AT, 2P, IC

   10 kA พรอม CB 1P, 16,20 A. = 10 ตัว

ชุด

 - โคมไฟแบบแขวน และหลอดไฟ LED 2x16 W. (Acrylic) ชุด

 - สวิตชเดี่ยว ขนาด 16A พรอมหนากาก ชุด

 - เตารับคู ขนาด 16A พรอมหนากาก ชุด

 - สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 10 ตร.มม. ม.

 - สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 4 ตร.มม. ม.

 - สาย 60227 IEC 01 แกนเดียว ขนาด 2.5 ตร.มม. ม.

 - เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวม

 - ทอ EMT  ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว ม.
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ

 - ทอ EMT  ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว ม.

 - เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวม

รวมงานระบบไฟฟา

3.2 งานระบบสื่อสาร (Smart Classroom)

 - ตู Rack ขนาด 19" 9U Wall Mount ชุด

 - CAT6 Pathc Panel 24 Ports ชุด

 - เตารับคอมพิวเตอร (CAT6 RJ45) ชุด

 - สาย UTP CAT6 ม.

 - ทอ EMT  ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว ม.

 - เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวม

รวมงานระบบสื่อสาร

   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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