
 

 

ท่ี อว ๖๘๑๐๓/๒๙๕๖     งานพัสดุ คณะวิทยาศาสตร 

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

 อ.หาดใหญ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐ 

 ๘  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 

เรื่อง ขอเชิญชวนใหยื่นซองเสนอราคาจางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วท.๔๒๙  โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง       

เรียน ผูจัดการบริษัท/หาง/ราน 

สิ่งท่ีสงมาดวย รายละเอียดพัสดุและการยื่นขอเสนอโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  มีความประสงคจะดําเนินการจางปรับปรุง

หองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วท.๔๒๙  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  โดยมีรายละเอียดดังนี้  

๑. รายการพัสดุท่ีตองการจางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วท.๔๒๙  ตาม

รายละเอียดพัสดุท่ีแนบมาพรอมนี้ 

๒. วงเงินงบประมาณ  เปนเงิน ๑๕๗,๑๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหาหม่ืนเจ็ดพันหนึ่งรอยบาท

ถวน)  

๓. ราคากลาง  เปนเงิน  ๑๖๗,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหกหม่ืนเจ็ดพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

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) 
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๔.๘. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละเอกสิทธฺความคุมกันเชนวานั้น 

๔.๙. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคล 

๕. เกณฑการพิจารณาผลการยื่นขอเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑราคา  

๖. กําหนดยืนราคาไมนอยกวา ๓๐ วัน  

 กําหนดยื่นขอเสนอวันท่ี ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ระหวางเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น.  ณ งานพัสดุ 

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 

สําเนาถูกตอง 

จิรัฎฐา ศิริวรรณ 

(นางสาวจิรัฎฐา  ศิริวรรณ) 

นักวิชาการอุดมศึกษา 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุและแบบรูปรายการงานจางปรับปรุงหองปฏิบัติการ 

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา วท.429  

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 

ปงบประมาณ 2565 

1. รายละเอียดขอบเขตงาน   

1. งานเตรียมปดก้ันพ้ืนท่ี 

2. งานรื้อถอนพรอมขนยายวัสดุออกนอกพ้ืนท่ี  

3. งานรื้อโตะปฏิบัติการพรอมอางน้ําเดิมออก 

4. งานทําความสะอาดพ้ืนท่ีกอนดําเนินการติดตั้งงานอ่ืน ๆ  

5. งานทาสีโตะปฏิบัติการติดผนัง และตูติดผนังเดิม 

6. งานตกแตงทาสีและติดตั้งโตะปฏิบัติการเดิม 

7. งานกออิฐพรอมฉาบเรียบปดประตูเดิม จํานวน 2  ตารางเมตร 

8. งานทาสีน้ําอะครีลิคผนังและฝาเพดาน จํานวน 95 ตารางเมตร  โดยเปนสีท่ีมีคุณภาพไมต่ํากวา

ผลิตภัณฑยี่หอ TOA ยี่หอ Jotun หรือเทียบเทา  

9. งานทาสีน้ํามันวงกบเหล็กหนาตาง จํานวน 10 เมตร  โดยเปนสีท่ีมีคุณภาพไมต่ํากวาผลิตภัณฑยี่หอ 

TOA ยี่หอ Jotun หรือเทียบเทา 

10. งานทาสียอมไมประตู จํานวน 10 ตารางเมตร  โดยเปนสีท่ีมีคุณภาพไมต่ํากวาผลิตภัณฑยี่หอ TOA 

ยี่หอ Jotun หรือเทียบเทา 

11. งานติดตั้งเคานเตอรพรอมอางน้ําและอุปกรณ จํานวน 1 ชุด  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

11.1. กอเคานเตอรอิฐ ขนาด 0.60 x 0.80 x 2.30 เมตร  และปูพ้ืน Top ดวยกระเบื้องเซรามิค 

ขนาด 30 x 30 เซนติเมตร 

11.2. ติดตั้งอางน้ําสแตนเลสแบบ 1 หลุม ขนาด 70 x 90 เซนติเมตร  

11.3. ติดตั้งบานซิงคคูสีขาว  โดยโครงสรางผลิตจากพลาสติก PP เกรด A แข็งแรงทนทาน  

มีคุณสมบัติไมดูดซับความชื้นหรือบวมพองเม่ือโดนน้ํา กันปลวกได 100%  และบานพับเปด-ปดไดงาย 

สะดวกตอการใชงาน  พรอมมือจับสเตนเลส เกรด 202 ทนตอการเกิดสนิม  

11.4. ติดตั้งกอกน้ําสแตนเลสแท 304 แบบหมุนได 360 องศา พรอมอุปกรณ  

12. งานกระบะเลี้ยงปลาพรอมระบบออกซิเจนและระบบน้าํ จํานวน 10 ชุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

12.1. เปนกระบะไฟเบอรสี่เหลี่ยม ขนาด 55 x 32 x 72 เซนติเมตร  พรอมชองสําหรับตอทอระบาย

น้ําได  

12.2. ติดตั้งระบบน้ําดี น้ําท้ิง และระบบออกซิเจน ภายในกระบะ 
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13. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง ระบบ Inverter  ขนาดไมต่ํากวา 18,000  

บีทียู พรอมติดตั้ง  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

13.1. เครื่องระบายความรอน (Condensing Unit) 

13.1.1. เปนแบบระบายความรอนดวยอากาศ  สามารถทําความเย็นไดไมต่ํากวา 18,000  

บีทียู/ชม. ออกแบบมาสําหรับติดตั้งภายนอกอาคาร  โดยติดตั้งบนฐานโครงเหล็กท่ีแข็งแรงม่ันคง 

13.1.2. คอมเพรสเซอร เปนแบบ Rotary หรือ Scroll หรือ Swing  ใชน้ํายาทําความเย็น  

R 410A, R-32  หรือชนิดไรสาร CFC ใชกับระบบไฟฟา 220V 1- phase 50 Hz เปนชนิด เบอร 5 และมี 

คา SEER ไมต่ํากวา 15.00 และตองระบุชัดเจนในแคดตาล็อค 

13.1.3. โครงภายนอกทําดวยวัสดุแข็งแรงทนทานพนทับดวยสีสวยงาม 

13.1.4. CONDENSER COIL ทําดวยทอทองแดง ครีบระบายความรอนเปนอลูมิเนียม 

13.1.5. พัดลมระบายความรอน  เปนแบบขับโดยตรงดวยมอเตอร  และเปนชนิดระบายลม

ทางดานขาง 

13.1.6. ตองมีอุปกรณประกอบท่ีจําเปน ดังตอไปนี้ 

13.1.6.1. อุปกรณหนวงเวลาการทํางานของคอมเพรสเซอร 

13.1.6.2. MAGNETIC CONTACTOR 

13.1.6.3. มีวาลวล็อคน้ํายาท้ังดาน Liquid และ Suction 

13.1.6.4. อุปกรณปองกันกระแสเกิน (ของคอมเพรสเซอร  และพัดลมระบาย

ความรอน) 

13.1.6.5. อุปกรณปองกันไฟเกิน/ไฟตก/ไฟไมครบเฟส 

13.1.6.6. มี Filter Dryer 

13.2. เครื่องเปาลมเย็น (Fan Coil Unit) 

13.2.1. เปนชนิดแขวนใตฝาหรือเพดาน 

13.2.2. ตองเปาลมเย็นไดไมนอยกวา 600 CFM  

13.2.3. พัดลมเปนแบบขับโดยตรงดวยมอเตอร 

13.2.4. ถาดน้ําท้ิงทําดวยเหล็กอาบดวยวัสดุกันสนิม และทอระบายน้ําท้ิงขนาด ¾ นิ้ว ตอ

เขาทอรวมจนถึงคูระบายน้ํา ชั้น 1 กรณีมีทอระบายน้ําท้ิงของเครื่องปรับอากาศหลายเครื่องในแนวเดียวกัน

สามารถใชทอรวมกัน ไดโดยทอรวมจะตองมีขนาดไมนอยกวา 1 ½ นิ้ว  และวางทอใหเรียบรอยสวยงาม อํา

พรางหรือซอนในผนังหรือเพดาน น้ําท้ิงสามารถไหลไดสะดวก ชวงท่ีมีทออยูภายในอาคารใหหุมฉนวนกันน้ํา

หยด วางไปตามโครงสรางของอาคารยึดใหม่ันคงแข็งแรง หามปลอยน้ําท้ิงลงบนหลังคา หรือกันสาด และท่ี

อ่ืน ๆ  โดยเด็ดขาด 

13.2.5. หนากากสามารถปรับทิศทางได  

13.2.6. มีแผนกรองอากาศท่ีทําดวยวัสดุชนิดถอดลางทําความสะอาดได 

13.2.7. มีอุปกรณควบคุมการทํางานดังนี้ 



- 3 - 

13.2.7.1. รีโมทคอนโทรลแบบมีสาย สามารถแสดงคาอุณหภูมิเปนตัวเลข 

(Digital)  สามารถมองเห็นไดชัดเจน  และสามารถปรับระดับความเร็ว

ลมเย็นไดไมนอยกวา 3 ระดับ 

13.2.7.2. พัดลมเปาลมเย็นตองมีอุปกรณสําหรับปองกันกระแสเกิน 

13.3. การติดตั้งและอุปกรณท่ีใชในการติดตั้ง 

13.3.1. ตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ มีการประกอบแลวเสร็จ

จากโรงงาน และอยูในสภาพพรอมใชงาน 

13.3.2. ยางหุมทอน้ํายาเปนของ ThermaFlex หรือ AeroFlex หรือ ArmaFlex หนา 

ไมนอยกวา ¾ นิ้ว  

13.3.3. ทอน้ํายาใช ทอแบบหนา Type “L”  

13.3.4. สายไฟฟาใชสายตาราง 4  ขนาดไมต่ํากวา 4 ตารางมิลลิเมตร สําหรับเมนไฟ

เครื่องปรับอากาศ  และสายตาราง 4 ขนาดไมต่ํากวา 1.5 ตารางมิลลิเมตร สําหรับระบบควบคุมและสาย 

พัดลมของคอลยรอน/เย็น รอยดวยทอ UPVC ขนาดไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร  ไมอนุญาตใหใชทอ UPVC 

ออน  ยกเวนจุดตอเขา Condensing Unit  ใหใชทอออนชนิดกันน้ําไดและใหใชอุปกรณสําหรับตอทอออน

เทานั้น ความยาวไมเกิน 2 เมตร  สวิตชเปด-ปด/สายเมนไฟฟาท่ีมีอยูเดิม หากยังอยูในสภาพใชงานไดดี

อนุญาตใหใชของเดิมได หากชํารุดใหเปลี่ยนใหม ท้ังนี้ใหอยูในดุลยพินิจของผูควบคุมงานหรือคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ      

13.3.5. การติดตั้งตองใชชางท่ีมีความชํานาญ 

13.3.6. การติดตั้งอุปกรณตาง ๆ  สามารถเปลี่ยนแปลงตําแหนงไดตามเหมาะสมโดยใหอยู

ในดุลยพินิจของผูควบคุมงาน หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ โดยตองเปนไปตามมาตรฐานของโรงงาน

ผูผลิต และ ว.ส.ท. 

13.3.7. หลังจากติดตั้งเครื่องปรับอากาศเสร็จเรียบรอยแลว ตองมีการทดสอบการใชงาน

อยางตอเนื่อง 3 ชั่วโมงติดตอกัน  หากมีเหตุขัดของเกิดข้ึนในระหวางการทดลอง ผูรับจางจะตองแกไขหรื

อนําเครื่องใหมมาเปลี่ยนจนใหใชการไดดี 

13.4. การรับประกันและบริการหลังการขาย 

13.4.1. ตองรับประกันคอมเพรสเซอรไมนอยกวา 5 ป อุปกรณอ่ืน ๆ ไมนอยกวา 2 ป 

13.4.2. ในระหวางการใหบริการดังกลาวขางตนหากมีความเสียหายเกิดข้ึน ผูรับจางจะตอง

รับผิดชอบแกไขใหใชงานไดดีโดยเร็ว 

13.4.3. ในกรณีเกิดเหตุขัดของข้ึนในระยะเวลาการรับประกัน ผูรับจางจะตองสงชางมา

แกไขโดยเร็ว อยางชาภายใน 3 วันทําการ โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ท้ังสิ้น 

13.4.4. รายการใดท่ีมิไดระบุในรูปแบบรายละเอียด หรือระบุแตคลาดเคลื่อนไปจาก

มาตรฐาน สากล แตจําเปนตองดําเนินการเพ่ือใหถูกตองตามหลักวิชาการ ความปลอดภัย ฯลฯ  จะตอง

ดําเนินการใหครบถวน โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมแตอยางใดและใหถือเปนสวนหนึ่งของรูปแบบเชนกัน 
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14. งานติดตั้งพัดลมแบบติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว จํานวน 2 ตัว  โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะดังนี้ 

14.1. มีใบพัดขนาด 16 นิ้ว และสามารถควมคุมแรงลมไดอยางนอย 3 ระดับ (Pull switch) 

14.2. สามารถปรับสายซาย-ขวาได และสายดึงบังคับสายไดตามตองการ 

14.3. มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ เทอรโมฟวส 

14.4. มีความถ่ี (เฮิรตซ) 50 

14.5. มีกําลังไฟฟา 52 วัตต  และแรงดันไฟฟา 220V. – 50 Hz. 

14.6. มีความเร็วรอบไมนอยกวา 1,180 รอบ/นาที และความเร็วลม 240 เมตร/นาที 

14.7. มีการรับประกันมอเตอรไมนอยกวา 5 ป 

15. งานติดตั้งเครื่องปมน้ําดี ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้ 

15.1. มีกําลังมอเตอรไมนอยกวา  0.5 แรงมา  

15.2. มีทอน้ําเขา-ออก ขนาด 1 นิ้ว  

15.3. ปริมาณน้ํา  90 ลิตร/นาที  

15.4. กําลังไฟฟา : 220 โวลต (เสียบไฟบาน) 

16. งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบรายการใหครบถวนเรียบรอยและทําความสะอาดบริเวณให

เรียบรอยกอนสงมอบงาน 

17. กําหนดงานแลวเสร็จภายใน 45 วัน 

18. มีการรับประกันผลงานไมนอยกวา 2 ป 

 

2. งวดงาน เปนงานงวดเดียว  เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานดังนี้ 

1. รื้อถอนแลวเสร็จ 

2. งานติดตั้งโตะปฏิบัติการแลวเสร็จ 

3. งานกออิฐพรอมฉาบเรียบแลวเสร็จ 

4. งานทาสแีลวเสร็จ 

5. งานติดตั้งเคานเตอรพรอมอางน้ําแลวเสร็จ 

6. งานติดตั้งกระบะเลี้ยงปลาพรอมระบบน้ําแลวเสร็จ 

7. งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศแลวเสร็จ 

8. งานติดตั้งพัดลมแลวเสร็จ 

9. งานติดตั้งปมน้ําแลวเสร็จ 

10. งานอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวของกับรูปแบบรายการใหครบถวนเรียบรอยและทําความสะอาดบริเวณให

เรียบรอยกอนสงมอบงาน 

 

  

















ใบเสนอราคา 

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร 

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

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

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

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

ขอกําหนดและเง่ือนไขตาง ๆ  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรโดยตลอด  และยอมรับขอกําหนดและเง่ือนไขนั้นแลว 

รวมท้ังรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามท่ีกําหนด และไมเปนผูท้ิงงานของทางราชการ 

2. ขาพเจาขอเสนอท่ีจะทํางานจางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา วท.429  ตาม 

ขอกําหนดเง่ือนไข รูปแบบรายการรายละเอียดแหงเอกสารจัดจางโดย [   ] วิธีคัดเลือก  [   ] วิธีเฉพาะเจาะจง  ตาม

ราคาดังท่ีไดระบุไวในบัญชีรายการกอสรางหรือใบแจงปริมาณงานและราคาแนบทายใบเสนอราคานี้ เปนเงินท้ังสิ้น

................................................ บาท (....................................................................................)  ซ่ึงไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

จํานวน .......................................... 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

 - รื้อโตะปฏิบัติการติดผนังเดิมออกบางสวน ชุด

 - รื้อเครื่องปรับอากาศเดิม เครื่อง

รวมงานรื้อ

2 งานซอมแซมเคานเตอร

 - งานปรับแตงพรอมติดตั้งโตะปฏิบัติการติดผนังเดิม งาน

 - งานทาสีโตะปฏิบัติการติดผนัง งาน

 - งานทาสีตูโตะปฏิบัติการติดผนังเดิม งาน

รวมงานซอมแซมเคานเตอร

3 งานทาสีผนังหองปฎิบัติการ

 - ทาสีน้ําอะคริลิคผนัง และฝาเพดาน ตร.ม

 - ทาสีน้ํามันวงกบเหล็กหนาตาง เมตร

 - ทาสียอมไมประตูและวงกบประตู ตรม.

รวมงานทาสี

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

จางปรับปรุงหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา วท.429

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

3 งานผนัง

 - กออิฐพรอมฉาบปูนเรียบ งาน

รวมงานผนัง

4 งานเคานเตอรอางน้ํา

 - งานหลอเคานเตอร เมตร

 - อางน้ําสแตนเลส ขนาดไมนอยกวา 70 x 90 ซม. 

   พรอมที่วางของ

ชุด

 - บานซิ้งคู สีขาว ชุด

 - กระเบื้องเซรามิค 30 x 30 ซม. ตรม.

 - กอกอางน้ําสแตนเลสแท 304 แบบคอหมุนได 360 องศา

   พรอมอุปกรณ

ชุด

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

 - STOP VAVE ขนาด 1/2 นิ้ว ชุด

 - Pipe Fitting Lot

 - Hanger & Support Lot

รวมงานเคานเตอรอางน้ํา
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

5 งานระบบเลี้ยงปลา

 - กะบะไฟเบอร ขนาด 55 x 32 x 72 ซม. ใบ

 - ทอขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 8.5 พรอมสายยางออกซิเจน 

   และอุปกรณ (ระบบออกซิเจน) งาน

 - ทอขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 พรอมก็อกน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว

   พรอมอุปกรณระบบน้ําดี (ระบบน้ําดี-จืด)
งาน

 - ทอขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5 พรอมก็อกน้ํา ขนาด 1/2 นิ้ว

   พรอมอุปกรณ (ระบบน้ําดี-เค็ม) งาน

 - ทอขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 พรอมอุปกรณ (ระบบทอน้ําทิ้ง) งาน

งานระบบเลี้ยงปลา

   รวมเปนเงิน

   รวมคาวัสดุและคาแรงงาน 

   คาดําเนินการ

   กําไร

   ภาษีมูลคาเพิ่ม 
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จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

จํานวนเงิน 

(บาท)
รวม (บาท)

ลําดับ

ที่
รายการ/ขนาด ปริมาณ หนวย

คาวัสดุ คาแรง
รวมคาวัสดุและ

คาแรง (บาท)
หมายเหตุ

6 งานติดตั้งครุภัณฑ

 - เครื่องปรับอากาศแบบแยกสวนชนิดติดผนัง ระบบ 

   Inverter ขนาดไมต่ํากวา 18,000 บีทียู พรอมติดตั้ง

เครื่อง

 - พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว ตัว

 - ปมน้ําดี ขนาด 1 นิ้ว เครื่อง

รวมงานติดตั้งครุภัณฑ

ภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

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

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

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

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

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

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

                                                                                                           ประทับตราบริษัท /หาง/ราน

   รวมเปนเงิน

รวมเปนเงินทั้งสิ้น
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