
(สําเนา) 
 

ท่ี อว ๖๘๑๐๓/๒๑๔๑   งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

 ๒๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญชวนใหยื่นซองเสนอราคาจางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลพืช PR๔๐๐ และ  

PR๔๐๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง       

เรียน ผูจัดการบริษัท/หาง/ราน 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีความประสงคจะดําเนินการจางปรับปรุง

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลพืช PR๔๐๐ และ PR๔๐๒  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. รายการพัสดุท่ีตองการจาง  งานปรับปรุงหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลพืช PR๔๐๐ และ 

PR๔๐๒  ตามรายละเอียดพัสดุท่ีแนบมาพรอมนี้ 

๒. วงเงินงบประมาณ  เปนเงิน ๓๓๘,๙๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสามหม่ืนแปดพันเการอยบาท

ถวน)  

๓. ราคากลาง  เปนเงิน  ๓๔๐,๑๐๐.๐๐ บาท (สามแสนสี่หม่ืนหนึ่งรอยบาทถวน) 

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 
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๔.๘. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธฺความคุมกันเชนวานั้น 

๔.๙. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล 

๕. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา  

๖. กําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน  

 กําหนดยื่นขอเสนอวันท่ี ๓๐ 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 

 

 

 

 

 

 สําเนาถูกตอง 

 จิรัฎฐา  ศิริวรรณ 

 (นางสาวจิรัฎฐา  ศิริวรรณ) 

 นักวิชาการอุดมศึกษา 

 

 

งานพัสดุ 

โทรศัพท ๐-๗๔๒๘-๘๐๔๐ 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส : jiratha.s@psu.ac.th 



 
PR PR402 

 
2565 

1.    
1.  

2.  

3.  

4.

TOA  Jotun  

5.

TOA  Jotun  

TOA 

 Jotun  

7. 2.5  

24 T-Bar   

 9 

TOA   Jotun  

9. 1. .  

3. . 1  

11. Load canter  

12.    

13.  3  4  

14.  2  12  

15.

 

15.1. Condensing Unit) 

15.1.1.  12   

   

15.1.2. Rotary Scroll  R-22,  

R- -32  CFC  -   

EER  SEER  



- 2 - 

15.1.3.  

15.1.4. CONDENSER COIL  

15.1.5.    

 

 

 

MAGNETIC CONTACTOR 

Liquid Suction 

 

 

 

Filter Dryer 

15.2. Fan Coil Unit) 

15.2.1.  

15.2.2.  CFM  

15.2.3.  

15.2.4.  ¾  

1 ½   

   

15.2.5.  

 

15.2.7.  

15.2.7.1.   

Digital)   

3  

15.2.7.2.  

15.3.  

15.3.1.

 

























ใบเสนอราคา 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

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

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

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

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

ขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยตลอด  และยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว 

รวมท้ังรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด และไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 

2. ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางานจางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลพืช PR400  

และ PR402  ตามขอกําหนดเง่ือนไข รูปแบบรายการรายละเอียดแหงเอกสารจัดจางโดย [   ] วิธีคัดเลือก   

[   ] วิธีเฉพาะเจาะจง  ตามราคาดังท่ีไดระบุไวในบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบ

เสนอราคานี้ เปนเงินท้ังสิ้น........................................ บาท (.........................................................................................)  

ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน ................................. บาท (....................................................................................) 

ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน 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

 - รื้อผนังไมเดิมออก (หอง 400) งาน

 - รื้อกระเบื้องยางเดิม ตร.ม

 - รื้อเคานเตอรปฎิบัติการเดิมออกทั้งหมด ชุด

 - รื้อระบบประปาเดิมออกทั้งหมด ชุด

 - รื้อชุดประตูเดิมออก ชุด

 - รื้อชุดตูดูดควันเดิมออก ชุด

 - รื้อทอลมของเดิมออก ชุด

รวมงานรื้อถอน

2 งานทาสีผนังหองปฎิบัติการ

 - ทาสีน้ําอะครีลิคผนังและฝาเพดาน ตร.ม

 - ทาสีน้ํามันวงกบเหล็กหนาตาง เมตร

 - ทาสียอมไม เมตร

รวมงานทาสี

รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

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

จางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเซลลพืช PR400 และ PR402

 

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรงงงาน



หนา 2/4

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรงงงาน

3 งานพื้น

 - งานปูกระเบื้องยาง หนา 2.5 มม. ตร.ม

รวมงานพื้น

4 งานฝาเพดาน

 - งานฝาเพดาน T-Bar ตร.ม

รวมงานฝาเพดาน

5 งานประตู

 - ติดตั้งบานกระจกอลูมิเนียม ขนาด 3.5 x 4.00 เมตร งาน

 - ติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาด 1.00 x 2.00 เมตร ชุด

รวมงานประตู

6 งานเคานเตอรและซิงค

 - งานหลอเคานเตอร เมตร

 - อางน้ําสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 70 x 60 ม. ชุด

 - บานซิงคแบบคู สีขาว ชุด

 - งานปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 30 x 30 ซม. ตรม.

 - กอกน้ําสแตนเลสแท 304 แบบหมุนได 360 องศา 

   พรอมอุปกรณ

ชุด

 - ทอ PVC ขนาด DIA 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 ม.



หนา 3/4

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรงงงาน

 - STOP VAVE 1/2 นิ้ว ชุด

 - Pipe Fitting Lot

 - Hanger & Support Lot

รวมงานเคานเตอรและซิงค

7 งานไฟฟา

 - สายไฟ 2.5 Sq.mm.(THW) (L-N) ม.

 - สายไฟ 1.5 Sq.mm.(THW) (Ground) ม.

 - สายไฟ  1.5 Sq.mm.(THW) (L-N) ม.

 - ชุดโคมฝงฝาเพดาน ขนาด 2 x 36 Watts พรอม

   แผนสะทอนแสง

ชุด

 - หลอดไฟ EcoFit LED tube ขนาด 20 วัตต ชุด

 - สวิตซแบบทางเดียว พรอมกลองพลาสติกและหนากาก

   แบบ 3 ชอง

ชุด

 - ปลั๊กกราวดคูพรอมกลองพลาสติกและหนากากแบบ 2 ชอง ชุด

 - เดินทอรอยสายและอุปกรณเบ็ดเตล็ด เหมา

รวมงานไฟฟา

   รวมคาวัสดุและคาแรงงาน

   คาดําเนินการ



หนา 4/4

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรงงงาน

8 งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม

 - เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 BTU พรอมอุปกรณ เครื่อง

 - พัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ตัว

รวมงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศและพัดลม

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

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

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

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

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

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

                                                                                                           ประทับตราบริษัท /หาง/ราน

   กําไร

   ภาษีมูลคาเพิ่ม 

   ภาษีมูลคาเพิ่ม 7 %

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

   รวมเปนเงิน

   รวมเปนเงิน



บัญชีเอกสารสวนท่ี 1 
 

 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 

  (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ............  แผน 

 บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)   จํานวน ............  แผน 

 สําเนาทะเบียนบานของหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน ............  แผน 

 (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ............  แผน 

 หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน ............  แผน 

 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม  (ถามี) จํานวน ............  แผน 

 บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน ............  แผน 

 สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม 

 (ถามี) ผูถือหุนรายใหญ จํานวน ............  แผน 

 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล 

  (ก) บุคคลธรรมดา 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน ............  แผน 

 สําเนาทะเบียนบานของผูนั้น  จํานวน ............  แผน 

 (ข) คณะบุคคล 

 สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน ............  แผน 

 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน ............  แผน 

 สําเนาทะเบียนบานของผูเปนหุนสวน  จํานวน ............  แผน 

 3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา 

 สําเนาสัญญาของการเขารวมคา  จํานวน ............  แผน 

  (ก) ในกรณีผูเขารวมคาเปนบุคคลธรรมดา 

 - บุคคลสัญชาติไทย 

  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน ............  แผน 

 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน ............  แผน 

 - บุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย 

 สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน ............  แผน 



 

  (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล 

 - หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ............  แผน 

 บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ และผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  จํานวน ............  แผน 

 สําเนาทะเบียนบานของหุนสวนผูจัดการและผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) 

 จํานวน  แผน 

- บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด 

 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน ............  แผน 

 หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน ............  แผน 

 บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน ............  แผน 

 บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน ............  แผน 

 สําเนาทะเบียนบานของกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี)  

 ผูถือหุนรายใหญ จํานวน ............  แผน 

 4. อ่ืน ๆ (ถามี) 

   ......................................................................................................................  

   ......................................................................................................................  

   ......................................................................................................................  

   ......................................................................................................................  

   ......................................................................................................................  

 

 ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมการเสนอราคาครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริง 

ทุกประการ   

 

 

 

   ลงชื่อ  ................................................................  ผูยื่นเสนอราคา 

   (………………………….………….……………………..)  

   วันท่ี………. เดือน……………………… พ.ศ………….. 
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บัญชีเอกสารสวนท่ี 2 
 

 1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน ..................  แผน 

 2. หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปดอากรแสตมปตามกฏหมายในกรณีท่ี 

   ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน จํานวน .................. . แผน 

 3. อ่ืน ๆ ถามี 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นพรอมการเสนอราคาครั้งนี้ถูกตองและเปนความจริง 

ทุกประการ   

 

 

 

   ลงชื่อ  ................................................................  ผูยื่นเสนอราคา 

   (………………………….………….……………………..)  

   วันท่ี………. เดือน……………………… พ.ศ………….. 
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