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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

งานปรับปรุงภาควิชาเภสัชวิทยา ช้ัน 8 อาคารเรียนรวมพรีคลินิก และวิทยาศาสตร   
คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

--------------------------------------- 
1. ความเปนมา 

ดวยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปดใชพ้ืนท่ีทํางานเปน
หองปฏิบัติการ หองประชุม หองหนังสือ-เอกสาร หองพักอาจารย-บุคลากร หองน้ํา และบริเวณทางเดิน มาเปนเวลา
ตั้งแต ป 2536 บัดนี้พ้ืนยางเดิมมีการชํารุดหลุดลอกไปตามอายุการใชงาน (หมดอายุการใชงาน) ตองเปลี่ยนใหมเปนปู
กระเบื้องจะไดสะดวกในการทําความสะอาด ฝาเพดานมีอายุการใชงานประมาณ 23 ป มีการชํารุดผุพัง ไมมีความ
ปลอดภัยในการทํางาน และไมสะอาดตาตองเปลี่ยนใหมดวยสมควรแกเวลา มูลี่-สีผนังเดิมใชงานมา 23 ป มีการชํารุด
หมดอายุการใชงาน ตองเปลี่ยนใหมเปนมานปรับแสงเพ่ือความสะดวกในการใชงาน และทาสีผนังใหมเพ่ือเสริมสราง
บรรยากาศในการทํางานใหดีข้ึน รวมท้ังตองปรับปรุงหองน้ําอาจารยท่ีมีการชํารุดดวย 
2. วัตถุประสงค 

2.1 เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการทํางานและเสริมสรางบรรยากาศในการทํางานใหดีข้ึน 
2.2   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรองรับการจัดการเรยีนการสอน และการวิจัยไดคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

3. ขอบเขตของการดําเนินงาน 
1) แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

เปนงานปรับปรุงภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมพรีคลินิกฯ พ้ืนท่ีปรับปรุงท้ังสิ้น
ประมาณ 740 ตารางเมตร ตามรายละเอียด พรอมแผนผังพ้ืนท่ีภาควิชาฯ 

 
2) รายการสําคัญท่ีผูรับจางตองจัดทํา 

งานปรับปรุงภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมพรีคลินิก และวิทยาศาสตร   
รายละเอียดดังนี้ 

2.1 งานปรับปรุงกระเบื้องพ้ืน ตามรายละเอียดพรอมแผนผังพ้ืนท่ีภาควิชาฯ  
2.2 งานปรับปรุงฝาเพดานตามรายละเอียดพรอมแผนผังพ้ืนท่ีภาควิชาฯ 

 
2.3  งานปรับปรุงมานปรับแสงตามรายละเอียดพรอมแผนผังพ้ืนท่ีภาควิชาฯ 
2.4  งานปรับปรุงทาสีผนัง ตามรายละเอียดพรอมแผนผังพ้ืนท่ีภาควิชาฯ 
2.5 งานปรับปรุงหองประชุมตามรายละเอียดพรอมแผนผังพ้ืนท่ีภาควิชาฯ 
2.6 งานปรับปรุงหองน้ําอาจารยหญิง และหองน้ําอาจารยชายตามรายละเอียด 
พรอมแผนผังพ้ืนท่ีภาควิชาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

 
รายละเอียดขอ 2.1-2.6 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงภาควิชาเภสัชวิทยา ชัน้ 8 อาคารเรียนรวมพรีคลินิก และวิทยาศาสตร 

ลําดับ 
รายการ 

มาตรฐานและคุณลกัษณะเฉพาะ จํานวน จํานวนเงิน 

ท่ี หรือขนาด ลักษณะและโครงสราง หนวย บาท 

1 
งานปรับปรุง 
ภาควิชาเภสัชวิทยา ช้ัน 8 

รายละเอียดดังน้ี 1 งาน 
  

1,469,800.00  

  อาคารเรยีนรวมพรีคลินิก       (ราคานี้รวม 

  และวิทยาศาสตร       คาดําเนินงาน 

    หอง 801 ธุรการ     และ 

    1. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 32 ตรม. ภาษีมูลคาเพ่ิม 

    2.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 32 ตรม. ท้ังสิ้นแลว) 

    3.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    4. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6  เมตร 5 ชุด   

            

    หอง 802 หัวหนาภาค       

    1. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 34 ตรม.   

    2.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 34 ตรม.   

    3.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    4. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.3  เมตร 4 ชุด   

            

    หอง 803 หองประชุม       

    1. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 34 ตรม.   

    2.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 34 ตรม.   

    3.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    4.เพ่ิมดวงโคมดาวนไลท พรอมสวิทซควบคุม 1 งาน   

    5.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 96 ตรม.   

    6.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 96 ตรม.   

    7. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.7  เมตร 2 ชุด   

    8.โตะเกาอ้ีสําหรบัหองประชุม 1 ชุด   

    
9.จอรับภาพแขวนเพดานชิดผนังหอง ขนาดเสนทแยงมุม 100 
น้ิว 

1 ชุด   

    10. เปลีย่นประตไูมเดมิเปนประตกูระจกบานเลื่อน       

    ดานซายมือ  1 ชุด   

    11. เปลีย่นหนาตางบานเกลด็เปนกระจกบานเลื่อน        

    
2 ดาน ชนิดเก็บเสียง ขนาด 1.2 X 1.7  เมตร (พรอมชองลม  
กระจกใส ขนาด 0.8X1.7 เมตร เหนือหนาตาง) 

2 ชุด   

            

    หอง 804 หองพักอาจารยรวม       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 65.7 ตรม.   
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    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 65.7 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 65.7 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 65.7 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 140 ตรม.   

    7.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 140 ตรม.   

    8. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6  ตารางเมตร 3 ชุด   

            

    หอง 805 หองปกิบัติการ Central Nervous System       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 64.39 ตรม.   

    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 64.39 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 64.39 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 64.39 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 90 ตรม.   

    7.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 90 ตรม.   

    8. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.3  เมตร  1 ชุด   

    9. มานปรับแสง 3.5"ขนาด 2 X 2.2  เมตร 1 ชุด   

            

    หอง 806 หองปฏิบัติการ Molecular Biology       

    1. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 64.39 ตรม.   

    2.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 64.39 ตรม.   

    3.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    4. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6 เมตร  3 ชุด   

    5. มานปรับแสง 3.5" ขนาด 2 X 2.7  เมตร 1 ชุด   

            

    หอง 807 หองปฏิบัติการ Cell culture       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 64.5 ตรม.   

    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 64.5 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 64.5 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 64.5 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6 เมตร  1 ชุด   

            

    หอง 808 หองปฏิบัติการ Toxicology       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 64.39 ตรม.   

    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 64.39 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 64.39 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 64.39 ตรม.   
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    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 90 ตรม.   

    7.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 90 ตรม.   

    8. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6  เมตร  3 ชุด   

    9. มานปรับแสง 3.5"ขนาด 2 X 2.7  เมตร 1 ชุด   

            

    หอง 809 หองปฏิบัติการ Organ bath        

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 64.39 ตรม.   

    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 64.39 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 64.39 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 64.39 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 90 ตรม.   

    7.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 90 ตรม.   

    8. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6  เมตร  1 ชุด   

    9. มานปรับแสง 3.5"ขนาด 2 X 2.7  เมตร 1 ชุด   

            

    หอง 810 หองพัก อ.ยามาระตี       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 7 ตรม.   

    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 7 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 7 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 7 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 20 ตรม.   

    7.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 20 ตรม.   

    8. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6  เมตร  2 ชุด   

            

    หอง 811 หองพัก อ.ลัดดาวัลย       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 16 ตรม.   

    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 16 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 16 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 16 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 32 ตรม.   

    7.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 32 ตรม.   

    8. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6  เมตร  2 ชุด   

            

    หอง 812 หองพัก อ.ปทมา       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 16 ตรม.   
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    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 16 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 16 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 16 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.3  เมตร  1 ชุด   

            

    หอง 813 หองหนังสือและเอกสาร       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 35 ตรม.   

    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 35 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 35 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 35 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6. มานปรับแสง 3.5"  ขนาด 2 X 1.6  เมตร  2 ชุด   

            

    บริเวณทางเดิน       

    1. งานรื้อถอนพ้ืนกระเบ้ืองยางเดมิ 150 ตรม.   

    2. งานปูกระเบ้ืองแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 150 ตรม.   

    3. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 150 ตรม.   

    4.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 150 ตรม.   

    5.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    6.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 120 ตรม.   

    7.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 120 ตรม.   

            

    งานปรับปรุงหองนํ้าอาจารยหญิง       

    1. งานรื้อกระเบ้ือง+อุปกรณหองนํ้าเดิมออก+ขนท้ิง 1 เหมา   

    2. งานปูกระเบ้ืองใหมขนาด 60x60 ซม. 30 ตรม.   

    3. งานติดตั้งอุปกรณหองนํ้าใหม 1 ชุด   

    4. ติดตั้งอางลางหนาตดิผนัง 1 ชุด   

    5. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 4 ตรม.   

    6.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 4 ตรม.   

    7.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    8.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 14 ตรม.   

    9.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 14 ตรม.   

            

    งานปรับปรุงหองนํ้าอาจารยชาย       

    1. งานรื้อกระเบ้ือง+อุปกรณหองนํ้าเดิมออก+ขนท้ิง 1 เหมา   

    2. งานปูกระเบ้ืองใหมขนาด 60x60 ซม. 30 ตรม.   

    3. งานติดตั้งอุปกรณหองนํ้าใหม+โถปสาวะใหม 1 ชุด   

    4. ติดตั้งอางลางหนาตดิผนัง 1 ชุด   
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    5. งานรื้อฝาและโครงเคราเดิม 4 ตรม.   

    6.งานฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 4 ตรม.   

    7.งานรื้อ และติดตั้ง ดวงโคมเดิม 1 เหมา   

    8.เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 14 ตรม.   

    9.ทาผนังดวยสีนํ้าอะครลีิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 14 ตรม.   

  งบประมาณท้ังสิ้น              -หนึ่งลานสี่แสนหกหมื่นเกาพันแปดรอยบาทถวน- 
  
1,469,800.00  

 
 
 

รายละเอียดท่ีผูรับจางตองทราบเพ่ิมเติมในการปรับปรุง 
 งานปรับปรุงกระเบ้ืองพ้ืน หมายถึง 

- งานรื้อถอนพ้ืนกระเบื้องยางเดิมตามพ้ืนท่ีท่ีระบุขางตน 
- เปลี่ยนใหมโดยปูกระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม. 

 
 

งานปรับปรุงฝาเพดาน หมายถึง 
- ตองรื้อฝาและโครงเคราเดิมออกกอน  
- แลวเปลี่ยนเปนของใหมฝา-ทีบาร  หนา 9 มม.ขนาด 60x120ซม. 

 
 

งานปรับปรุงทาสีผนัง หมายถึง 
  ข้ันตอนแรก : เตรียมผิวผนังเดิมกอนทาสีใหม 
มีความสําคัญมากท่ีสุด เพราะการเตรียมพ้ืนผิวอยางถูกตอง จะทําใหสีท่ีทาลงไปมีความสวยงามกลมกลืนเรียบเนียน
เปนเนื้อเดียวกันกอนทาสีทุกครั้งตองทําความสะอาดคราบฝุนคราบไขมันบนพ้ืนผิวกอนดวยน้ําสะอาดหรือน้ําสบูแลว
ลางดวยน้ําสะอาดอีกครั้ง หากมีราหรือตะไครน้ํา ตองกําจัดดวยน้ํายาฆาเชื้อ ผนังซ่ึงเปนปูนเกาและสีเดิมอยูในสภาพ
หลุดลอนชํารุด ตองขัดลางสีเกาออกกอนใหหมด เม่ือเตรียมพ้ืนผิวเสร็จแลว ตองท้ิงใหแหงสนิทกอนท่ีจะทาสีใหม 
และหากมีรอยแตกราว ควรซอมแซมใหเรียบรอยกอน 
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                    ข้ันท่ีสอง : การทาสีรองพ้ืน 
สีรองพ้ืน คือ สีท่ีใชทาบนพ้ืนผิวกอนทาสีจริงทับหนา เพ่ือชวยใหสีทับหนายึดเกาะกับพ้ืนผิวไดดีและปองกันความ
เสียหาย จากปฏิกิริยาเคมีระหวางสีทับหนากับพ้ืนผิว 
พ้ืนปูนเกา รองพ้ืนดวยสีรองพ้ืนปูนเกา เพ่ือเคลือบผนังปูนท่ีสีเกาเสื่อมสภาพเปนฝุนผงหรือหลุดลอกใหกลับมีสภาพดี 
ชวยเสริมการยึดเกาะกับสีทับหนาไดอยางมีคุณภาพและคงทน 

ข้ันสุดทาย :ทาสีจริงทับหนา: ทาผนังดวยสีน้ําอะครีลิค 100% แบบเช็ดทําความสะอาดได 
ตองทา 2 รอบ ทารอบท่ี 1 ปลอยใหแหงจึงทาทับอีก 1 รอบ (ตองมีการตกลงเลือกสีกอนทาสี) 

   
มานปรับแสง 3.5" หมายถึง 

- ใบมานปรับแสงกวาง 3.5 นิ้ว   ขนาดความสูง x กวาง ของแตละชุดเปนตามแตละหองท่ีระบุไว 
- เปนมานปรับแสงแนวตั้ง (VERTICAL BLINDS)   ใบมานปรับแสงผลิตจากเสนใย Polyester  
  ท่ีมีสีสันและลวดลายในตัว  
- สามารถกันแสงได 100% และกันแสง UV ได 100%  
- มานปรับแสง สามารถ ปรับมุมมอง ไดถึง 180 องศา รูดเก็บซาย หรือ ขวาหรือแยกตรงกลางออกไป

เก็บสองขางก็ไดตามความเหมาะสมของพ้ืนท่ีแตละหอง 

 
 

เพ่ิมดวงโคมดาวนไลท พรอมสวิทซควบคุม 1 งาน หมายถึง 
เปนการติดตั้งดวงโคมดาวนไลทใหม จํานวนไมนอยกวา 6 โคม พรอมสวิทซควบคุม 2 สวิทซ 

 
 

โตะเกาอ้ีสําหรับหองประชุม 1 ชุด หมายถึง 
โตะประชุม 12 ท่ีนั่ง ขาเหล็กปมเงา ขนาด 360X180 ซม. 

ขนาดรวมกวาง 180 ซม. ยาว 360 ซม. สูง 75 ซม. 
เปนไม particle หนา 25 มม. ปดผิวเมลามีน (เลือกสีไดตามความเหมาะสมเขากับพ้ืนท่ี) 
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เกาอ้ี ขนาดไมนอยกวา 68X61X100 ซม. จํานวน 12 ตัว 

เปนเกาอ้ีมีพนักพิง มีทาวแขน หุมดวยหนังเทียม  
ใตเบาะนั่งติดกานโยกควบคุมการโยกเอนของเกาอ้ีและปรับข้ึนลงของโชคแกส  
ขาเกาอ้ีแบบลอเลื่อน 5 แฉก  

 
 

จอรับภาพแขวนเพดานชิดผนังหอง ขนาดเสนทแยงมุม 100 นิ้ว 
ติดตั้งจอรับภาพแขวนเพดานชิดผนังหอง ขนาด 100 นิ้ว ใหม 1 ชุด 
เปนจอรับภาพสีขาว มีท่ีจับกระตุกมวนเก็บชิดเพดานและปลอยลงใชงานรับภาพ 
จากเครื่อง LCD 

 
 
เปลี่ยนประตูไมเดิมเปนประตูกระจกบานเลื่อนดานซายมือ   1 ชุด 

รื้อถอนประตูไมเกาออก เปลี่ยนเปนประตูกระจกบานเลื่อนรางแขวน (ประตูเลื่อนเดี่ยว) 
ขนาดรางแขวนกวาง 190 ซม. ขนาดประตูกวาง 90 ซม. สูง 190 ซม 
กรอบอลูมิเนียมอบขาวหนาไมนอยกวา 1.2 มม. กระจกใสหนาไมนอยกวา 6 มม  
พรอมปดทับดวยสติ๊กเกอรบังตา  
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เปลี่ยนหนาตางบานเกล็ดเปนกระจกบานเลื่อน 2 ดาน ชนิดเก็บเสียง ขนาด 1.2 X 1.7  เมตร  
(พรอมชองลม  กระจกใส ขนาด 0.8X1.7 เมตร เหนือหนาตาง) จํานวน 2 ชุด  

รื้อถอนหนาตางบานเกร็ดเดิมและชองลมเดิมออก  
เปลี่ยนเปนกระจกบานเลื่อน 2 ดาน (เลื่อนแบบแยกกลางออกท้ังซายและขวา) ชนิดเก็บเสียงขนาด 
1.2 X 1.7  เมตร (พรอมติดตั้งชองลมกระจกใสใหม ขนาด 0.8X1.7 เมตร เหนือหนาตาง)  จํานวน 
2 ชุด ใชวัสดุกรอบอลูมิเนียมอบขาวหนาไมนอยกวา 1.2 มม. กระจกใสหนาไมนอยกวา 6 มม  

 
 

งานปรับปรุงหองนํ้าอาจารยหญิง   
งานปูกระเบ้ืองใหมขนาด 60x60 ซม. 

 
 
งานติดตั้งอุปกรณหองนํ้าใหม 

ปรับพืน้ด้านหน้าสงูกวา่ 3 ซม.เพ่ือระบายนํา้ทิง้ได้สะดวก 
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           โถชักโครก                     อางลางหนา          กลองทิชชู/กลองสบูเหลว                  กอกนํ้ากานโยก 
 
  

 
 

 
 
 
งานปรับปรุงหองนํ้าอาจารยชาย   
งานปูกระเบ้ืองใหมขนาด 60x60 ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

ชดุฝักบวัฉีดชําระพร้อมสายสแตนเลส 

ชดุฝักบวัอาบนํา้พร้อมสายสแตนเลส 

ท่ีวางสบู ่

ท่ีวางของ ราวแขวนผ้า 

ท่ีใสก่ระดาษชําระ 
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งานติดตั้งอุปกรณหองนํ้าใหม 

    
           โถชักโครก                     โถปสสาวะชาย               อางลางหนา          กลองทิชชู/กลองสบูเหลว                   
  

 
 

ปรับพืน้ด้านหน้าสงูกวา่ 3 ซม.เพ่ือระบายนํา้ทิง้ได้สะดวก 
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3) คุณสมบัติของวัสดุท่ีใชในงานปรับปรุง 
วัสดุท่ีใชในงานปรับปรุงตองไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
 

4) ผูรับจางตองรับประกันคุณภาพการใชงานเปนระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป นับจากวันท่ีสงมอบงาน  
 
 
 

5) สถานท่ีดําเนินการ 
ภาควิชาเภสัชวิทยา ชั้น 8 อาคารเรียนรวมพรีคลินิก และวิทยาศาสตร  (อาคาร 15) 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 

 

 

ชดุฝักบวัฉีดชําระพร้อมสายสแตนเลส 

ชดุฝักบวัอาบนํา้พร้อมสายสแตนเลส 

ท่ีวางสบู ่

ท่ีวางของ ราวแขวนผ้า 

ท่ีใสก่ระดาษชําระ 

ก๊อกนํา้ก้านโยก 
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3 ระยะเวลาดําเนินการ 
120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจาง 
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4 คาจางและการจายเงิน 
เบิกจายครั้งเดียว เม่ือผูรับจางไดปฏิบัติงานแลวเสร็จ 

- เนื้องานตามรายละเอียดท้ังหมดเสร็จสิ้นผานการตรวจรับจากกรรมการ  
ใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน 

 

5 วงเงินในการจัดจาง  จํานวนเงิน 1,469,800.00 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน)    
จากเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2561  

6 ราคากลาง  จํานวนเงิน 1,469,800.00 บาท (หนึ่งลานสี่แสนหกหม่ืนเกาพันแปดรอยบาทถวน)     
 

7 หนวยงานรับผิดชอบดําเนินการ 
งานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตําบล

องครักษ อําเภอองครักษ จังหวัด 
 
 

 
     ลงชื่อ .....................................................ประธานกรรมการ 
      (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปทมา   ลี้วนิช) 
     
 
     ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 
     (ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรพิณ   วงศสวัสดิ์กุล) 
 
 
     ลงชื่อ .....................................................กรรมการ 
         (รองศาสตราจารย สัตวแพทยหญิง ดร.วิไล   รตันตยารมณ) 


