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ขอบเขตของงาน 
(Term of Reference: TOR) 

รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จ านวน 1 งาน 
หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากการใช้สมุนไพรและยาแผนโบราณ เพ่ือบรรเทาหรือรักษาอาการโรคที่เป็นแบบไม่รุนแรงได้เพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้น นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ด้านสมุนไพร จึงมีแนวโน้มในการพัฒนา และเติบมากขึ้น การตรวจสอบและ
การประกันคุณภาพ จึงเป็นขั้นตอนที่จ าเป็นส าหรับการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์นั้น แต่ทว่าการประกันคุณภาพใน
หลายการทดสอบต้องอาศัยการประเมินโดยใช้การตรวจสอบทางด้านจุลชีววิทยา เมื่อพิจารณาทิศทางและแนวโน้มใน
การพัฒนาในอนาคต และรองรับปริมาณงานบริการวิชาการของหน่วยงาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือให้บริการในด้านนี้ 
 

วัตถุประสงค์การใช้งาน 
เพ่ือใช้เป็นห้องปฏิบัติการส าหรับการพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา และควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

สมุนไพร สารสกัดสมุนไพร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรของหน่วยงาน 
 

คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
2. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
3. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
4. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรฐัไว้ชัว่คราว เนื่องจากเป็นผู้

ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของ
รัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย  

6. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา  

7. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
8. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

9. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มี
ค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
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10. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 

11.  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
12. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง

ครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
13. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละ

ครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
14. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government 

Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 

คุณลักษณะเฉพาะ 
รายการ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จ านวน 1 งาน ประกอบด้วย 
 

รายการที่ 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 
1. การจัดสรรพื้นที่ห้องปฏิบัติการ 

การแบ่งพ้ืนที่ใช้งานห้อง/ส่วนต่าง ๆ ด้วยผนังอิฐมวลเบาฉาบเรียบครึ่งกระจก ด้านบนเป็นกระจกปิดขอบด้วย
อะลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตัดมุม 45 องศา พร้อมทาสีรองพ้ืนและสีอะคริลิคกันเชื้อราทั้งห้อง ในส่วน
ของกระจก ติดฟิล์มกรองแสง เพ่ือกันแสงจากภายนอกรบกวนการท าปฏิบัติการ 

การแบ่งส่วนพ้ืนที่ใช้ส่อย ประกอบด้วย 
− ห้องรับตัวอย่าง 
− ห้องเก็บอุปกรณ์ 
− ห้องล้างอุปกรณ ์
− ห้องล้างเครื่องมือ 
− ห้องเตรียมตัวอย่าง 
− ห้องวิเคราะห์ตัวอย่าง 
− ห้องชั่งสารความละเอียดสูง 
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แผนผังการปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา จ านวน 1 งาน 

 

1.1. ห้องรับตัวอย่าง ปรับปรุงโดย 
1.1.1. ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจกแบบสวิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.10 x 2.00 เมตร พร้อมช่องแสงด้านบน โดย

ยึดตามแนวประตูเดิม 
1.1.2. ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจกแบบสวิง ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 2.00 เมตร พร้อมช่องแสงด้านบน โดย

ยึดตามแนวประตูเดิม 
1.1.3. ทุบผนังเพ่ือขยายพ้ืนที่ใช้งาน ติดฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบและโคมไฟ LED แบบฝังฝ้าเพดาน ทาสีรอง

พ้ืน 1 รอบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดกันเชื้อรา 2 รอบ 
1.1.4. เดินเมนไฟฟ้า 3 เฟส สายเบอร์ 6 พร้อมตู้โหลดเซ็นเตอร์ ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 

1.2. ห้องเก็บอุปกรณ์ 
1.2.1. กั้นห้องขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 x 4.0 เมตร โดยการก่อผนังฉาบเรียบครึ่งกระจกติดกรอบอลูมิเนียมหนา

ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตัดมุม 45 องศา พร้อมทาสีรองพ้ืน 1รอบ ทาสีอะคลิริค 100% ชนิดกันเชื้อรา 
2 รอบ ทั่วทั้งห้อง ติดกระจกขนาด ไม่น้อยกว่า 1.50 x 2.60 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 

1.2.2. ประตูทางเข้าห้อง ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจกแบบสวิง ขนาดประมาณ 1.20 x 2.00 เมตร 
1.2.3. เจาะผนังติดทางเดินกลางสูง ประมาณ 110 เซนติเมตร ติดกระจกขนาดไม่น้อยกว่า 1.50 x 2.60 เมตร 

หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 



4 

1.2.4. ภายในห้องติดเต้ารับแบบฝังผนัง จ านวน 8 จุด ติดฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบทาสีรองพ้ืน 1  รอบ ทา
สีอะคลิริค 100% ชนิดกันเชื้อรา 2 รอบ พร้อมโคมไฟส่องสว่าง LED หน้าพลาสติกแบบฝังฝ้าเพดาน 
ให้แสงสว่างภายในห้องไม่น้อยกว่า 600 Lux 

1.2.5. เดินเมนไฟฟ้า 3 เฟส สายเบอร์ 6 พร้อมตู้โหลดเซ็นเตอร์ ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
1.3. ห้องล้างอุปกรณ์ ปรับปรุงโดย 

1.3.1. กั้นห้องขนาดไม่น้อยกว่า 1.8 x 11.0 เมตร โดยการก่อผนังฉาบเรียบครึ่งกระจกติดกรอบอลูมิเนียม
หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตัดมุม 45 องศา พร้อมทาสีรองพ้ืน 1 รอบ ทาสีอะคลิริค 100% ชนิดกัน
เชื้อรา 2 รอบทั่วทั้งห้อง 

1.3.2. ติดประตูทางเข้าห้อง ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจกแบบสวิง ขนาดประมาณ 1.20 x 2.00 เมตร พร้อม
ช่องแสงด้านบนโดยยึดตามแนวประตูเดิม 

1.3.3. ด้านหลังห้องติดกระจกบานกระทุ้งขนาด ไม่น้อยกว่า 80x120 เซนติเมตร 
1.3.4. ภายในห้องติดเต้ารับแบบฝังผนัง จ านวน 8 จุด และเพาเวอร์ปลั๊ก จ านวน 4 จุด 
1.3.5. ติดฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบทาสีรองพ้ืน 1 รอบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดกันเชื้อรา 2 รอบ พร้อมโคม

ไฟส่องสว่าง LED หน้าพลาสติกแบบฝังฝ้าเพดาน ให้แสงสว่างภายในห้องไม่น้อยกว่า 600 Lux 
1.4. ห้องล้างเครื่องมือ 

1.4.1.เดินเมนไฟฟ้า 3 เฟส สายเบอร์ 10 พร้อมตู้โหลดเซ็นเตอร์ ไม่น้อยกว่า 16 ช่อง 
1.5. ห้องเตรียมตัวอย่าง ปรับปรุงโดย 

1.5.1. กั้นห้องขนาดไม่น้อยกว่า 5.0 x 4.0 เมตร โดยการก่อผนังฉาบเรียบครึ่งกระจกติดกรอบอลูมิเนียมหนา
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ตัดมุม 45 องศา พร้อมทาสีรองพ้ืน 1 รอบ ทาสีอะคลิริค 100% ชนิดกันเชื้อ
รา 2 รอบทั่วทั้งห้อง ติดกระจกขนาด ไม่น้อยกว่า 1.50 x 2.60 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 

1.5.2. ติดประตูทางเข้าห้อง ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจกแบบสวิง ขนาดประมาณ 1.20 x 2.00 เมตร พร้อม
ระบบควบคุมการเข้าออกด้วยลายนิ้วมือ 

1.5.3. ด้านหลังห้องติดกระจกบานกระทุ้งขนาด ไม่น้อยกว่า 80x120 เซนติเมตร 
1.5.4. ภายในห้องติดเต้ารับแบบฝังผนัง จ านวน 12 จุด ติดฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบทาสีรองพ้ืน 1  รอบทาสี

อะคริลิค 100% ชนิดกันเชื้อรา 2 รอบ พร้อมโคมไฟส่องสว่าง LED หน้าพลาสติกแบบฝังฝ้าเพดาน ให้
แสงสว่างภายในห้องไม่น้อยกว่า 600 Lux 

1.5.5. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ระบบ inverter จ านวน 2 เครื่อง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบ
ควบคุมการท างานด้วยรีโมทคอนโทรล พร้อมติดตั้งระบบสลับการท างานอัตโนมัติ 

1.6. ห้องวิเคราะห์ตัวอย่าง ปรับปรุงโดย 
1.6.1. กั้นห้องขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 x 4.0 เมตร โดยการก่อผนังฉาบเรียบครึ่งกระจกติดกรอบอลูมิเนียมหนา

ไม่น้อยกว่า 2 มลิลิเมตร ตัดมุม 45 องศา พร้อมทาสีรองพ้ืน 1 รอบ ทาสีอะคลิริค 100% ชนิดกันเชื้อ
รา 2 รอบทั่วทั้งห้อง ติดกระจกขนาด ไม่น้อยกว่า 1.50 x 2.60 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 
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1.6.2. ติดประตูทางเข้าห้อง ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจกแบบสวิง ขนาดประมาณ 1.20 x 2.00 เมตร 
ด้านบนประตูมีช่องติดตั้งพัดลมระบายอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 8 นิ้ว 

1.6.3. ด้านหลังห้องก่อเป็นผนังฉาบเรียบทึบทั้งแนว 
1.6.4. ภายในห้องติดเต้ารับแบบฝังผนัง จ านวน 8 จุด 
1.6.5. ติดฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบทาสีรองพ้ืน 1 รอบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดกันเชื้อรา 2 รอบ พร้อมโคม

ไฟส่องสว่าง LED หน้าพลาสติกแบบฝังฝ้าเพดาน ให้แสงสว่างภายในห้องไม่น้อยกว่า 600 Lux 
1.6.6. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ระบบ inverter จ านวน 1 เครื่อง 

1.7. ห้องช่ังสารความละเอียดสูง ปรับปรุงโดย 
1.7.1. กั้นห้องขนาดไม่น้อยกว่า 5.0 x 4.0 เมตร โดยการก่อผนังฉาบเรียบครึ่งกระจกติดกรอบอลูมิเนียมหนา

ไม่น้อยกว่า 2 มลิลิเมตร ตัดมุม 45 องศา พร้อมทาสีรองพ้ืน 1 รอบ ทาสีอะคลิริค 100% ชนิดกันเชื้อ
รา 2 รอบ ทั่วทั้งห้อง ติดกระจกขนาด ไม่น้อยกว่า 1.50 x 2.60 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร 

1.7.2. ติดประตูทางเข้าห้อง ติดตั้งประตูอลูมิเนียมกระจกแบบสวิง ขนาดประมาณ 1.00 x 2.00 เมตร 
1.7.3. ด้านริมหน้าต่างติดต้ังกระจกบานใหญ่แบบเต็มบาน 
1.7.4. ก่อผนังก้ันห้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 3.0 x 4.0 เมตร 

1.7.4.1. ภายในห้องติดเต้ารับแบบฝังผนัง จ านวน 4 จุด ติดฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบทาสีรองพ้ืน 1 
รอบ ทาสีอะคริลิค 100% ชนิดกันเชื้อรา 2 รอบ พร้อมโคมไฟส่องสว่าง LED หน้าพลาสติก แบบ
ฝังฝ้าเพดาน ให้แสงสว่างภายในห้องไม่น้อยกว่า 600 Lux 

1.7.4.2. ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ระบบ inverter จ านวน 1 เครื่อง 
1.8. ผู้รับจ้างต้องติดตั้ง ระบบดักจับควันและแจ้งเตือนเพลิงไหม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอาคาร

สูง เชื่อมต่อเข้ากับระบบของอาคารพร้อมทดสอบการท างาน ไม่น้อยกว่า 6 จุด รวมถึง ป้ายทางหนีไฟ 
ระบบไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

1.9. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบ จ่ายแก๊ส CO2 โดยใช้ท่อโลหะกันสนิม พร้อมระบบกันแก๊สไหลย้อนกลับ รวมถึง 
ขายึดถังแก๊สแบบสองจุด จ านวนไม่น้อยกว่า 1 ชุด (1 ชุด ยึดแก๊สจ านวน 3 ถัง) 

1.10. ผู้เสนอราคาต้องจัดท าภาพรวม Perspective 2 มุมมอง ในภาพรวมของทุกห้องที่ปรับปรุง พร้อมแนบ
เอกสารมาแสดงให้คณะกรรมการ เพ่ือประกอบการพิจารณาในวันยื่นซอง 

1.11. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันคุณภาพครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี 
 

2. ระบบไฟฟ้าภายในห้องปฏิบัติการ ตาม มอก 2677 
ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบไฟฟ้า โดยด าเนินการเดินเมนไฟฟ้า 3 เฟส จ านวน 2 ชุด จากห้องควบคุมไฟ โดยใช้

ขนาดสายไม่น้อยกว่าเบอร์ 6 ผ่านรางไฟฟ้า (Wire way) เข้ามายังตู้โหลดเซ็นเตอร์และไปยังตัวโต๊ะปฏิบัติการและปลั๊ก
ติดผนังโดยแยกการควบคุมแต่ละจุดอย่างอิสระโดยผ่านเซอร์กิตเบรคเกอร์ขนาด ไม่น้อยกว่า 20 A และมีการรองรับ
ส่วนขยายในอนาคต พร้อมส่งแบบแปลนไฟฟ้าภายในห้อง เพ่ือพิจารณาประโยชน์ในการใช้งานและซ่อมบ ารุง 
3. ระบบปรับอากาศ 
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3.1. ผู้รับจ้างต้องเดินเมนไฟฟ้าผ่านท่อไปยัง คอมแพรสเซอร์ยูนิตของเครื่องปรับอากาศแต่ละตัวแยกเป็นชุด พร้อม
ติดตั้งระบบตัดต่อและระบบเซฟตี้เพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกในการซ่อมบ ารุง 

3.2. เครื่องปรับอากาศขนาด 18,000 BTU ระบบ inverter จ านวน 2 เครื่อง ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบควบคุมการ
ท างานด้วยรีโมทคอนโทรล พร้อมติดตั้งระบบสลับการท างานอัตโนมัติ 

3.3. เครื่องปรับอากาศขนาด 12,000 BTU ระบบ inverter จ านวน 2 เครื่อง 
3.4. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบระบายอากาศตามข้อก าหนดห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา 
3.5. ท่อน้ าทิ้งเครื่องปรับอากาศ ต้องเดินท่อน้ าทิ้งลงในจุดที่ก าหนดและต้องมีความลาดเอียงของท่อที่สามารถ

ระบายน้ าได้ดี และสามารถเปิดท่อเพ่ือซ่อมบ ารุง กรณีมีสิ่งอุดตันได้ 
4. ปรับปรุงแสงสว่างและงานฝ้าเพดานภายในห้องปฏิบัติการ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน มอก 2677-2558 

4.1. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ให้มีความสว่างบนพ้ืนที่ท างานไม่น้อยกว่า 600 Lux โดยค านึงถึง
ความสะดวกเหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งาน และเป็นไปตามมาตรฐาน มอก 2677-2558 ก าหนดรหัสสี หมายเลข 
หรือตัวอักษร พร้อมส่งแบบแปลนไฟฟ้าภายในห้อง เพ่ือพิจารณาประโยชน์ในการใช้งานและซ่อมบ ารุง 

4.2. งานฝ้าเพดาน ผู้รับจ้างต้อง ตีฝ้าเพดานแบบฉาบเรียบเสริมความแข็งแรง (สามารถขึ้นไปซ่อมบ ารุงบนฝ้าได้) 
พร้อมติดโคมไฟแบบฝังฝ้าต้องไม่มีร่อง หรือ รู และซีลกันฝุ่นละอองและทาสีอะคริลิกกันเชื้อรา ทั่วทุกจุดโดย
ทาซ้ าไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง 

 
5. ระบบน้ าดี น้ าเสีย 

5.1. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งท่อน้ าดี/น้ าเสียซ่อน/ฝัง ในผนังห้องและต้องมีความลาดเอียงของท่อที่สามารถระบายน้ าได้
ดี และสามารถเปิดท่อเพ่ือซ่อมบ ารุง กรณีมีสิ่งอุดตันได้ 

 
6. รายละเอียดประกอบอ่ืน ๆ  

6.1. ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการจัดการห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO 17025 พร้อม
แนบเอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 

6.2. ผู้เสนอราคาต้องเป็นหน่วยงานที่มีอาชีพออกแบบ, ผลิต, มีโรงงาน และติดตั้งทางด้านเฟอร์นิเจอร์ และเคย
ท างานห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา และได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 และ SEFA 
MEMBER พร้อมแสดงเอกสารประกอบการพิจารณา 

 
รายการที่ 2 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.60 x 1.20 x 0.80 เมตร (ยxลxส) จ านวน 1 ชุด 
1. ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) ท าจากวัสดุพิเศษ SOLID PHENOLIC CORE (LAB GRADE TYPE) ชุบเคลือบ 

PHENOLIC RESIN (PHENOL FORMALDEHYDE RESIN) เรียงซ้อนกัน ในส่วนของ DECORATIVE PAPER และปิดทับ
ด้วย CHEMICAL RESISTANT LAMINATE ในการผลิตอัดให้เป็นเนื้อเดียวกัน ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ASTM – E – 
84 และ NFPA 255 มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติทนทานต่อกรด – ด่าง ตัวท าละลาย และสารเคมี
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ทั่วไปได้เป็นอย่างดี ไม่น้อยกว่า 16 ชั่วโมง เหมาะส าหรับห้องปฏิบัติการที่ใช้กรด – ด่าง ท า PROFILE ขอบ TOP แบบ 
CLASSIC พร้อมมีระบบ WATER DROP ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ าและสารเคมีเข้าตัวตู้ 

2. ส่วนของตัวตู้ เป็นตู้แบบ MODULAR ยึดประกอบด้วยอุปกรณ์ KNOCK DOWN ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท า
ด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ มีความหนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย แผ่น
ลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 
2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร เฉพาะด้านหน้า ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 
ชั้นวางของภายในตู้สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย แผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มลิลิเมตร 
ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน สามารถรับน้ าหนักต่อชั้นได้ไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัม การต่อยึด
ประกอบตัวตู้ด้วยอุปกรณ์ FULLY KNOCK DOWN SYSTEMS ชนิด CAM LOCK & DOWEL เป็นผลิตภัณฑ์จาก
ยุโรป ฉีดขึ้นรูป ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 พร้อมเดือยไม้ขนาดไม่น้อยกว่าเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 มิลลิเมตร x 30 
มิลลิเมตร เพ่ือเสริมความแข็งแรงของตัวตู้สามารถถอดประกอบตัวตู้ทุกชิ้นส่วนใหม่ได้โดยไม่ท าให้ตัวตู้ได้รับความ
เสียหาย สะดวกในการซ่อมบ ารุง (กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเคลื่อนย้าย) ประกอบเป็นตัวตู้ส าเร็จรูป 
(MODULAR UNIT SYSTEM) โดยไม่ใช้วิธีการยิงลวด, MAX หรือสกรูเกลียวปล่อย ทั้งนี้โครงสร้างของโต๊ะจะต้อง
สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 1,500 กิโลกรัม ต่อ 1 ตารางเมตร ในเวลาทดสอบไม่น้อยกว่า 1,300 ชั่วโมง ผู้
เสนอราคาต้องแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่น่าเชื่อถือได้ในวันยื่นเอกสาร 

3. ส่วนหน้าบาน และหน้าลิ้นชัก ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 
มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มลิลิเมตร ได้รับมาตรฐาน 
มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ า (HOT MELT) ผ่านการทดสอบค่าการบวมน้ า
ต้องไม่เกิน 0.13% ภายในเวลา 72 ชั่วโมง พร้อมแนบเอกสารผลการทดสอบจากหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ใน
วันยื่นเอกสาร พร้อมทั้งลบมุมด้วยเครื่องจักรเพื่อความเรียบร้อย 

4. มือจับ ท าด้วย PVC ชนิด GRIP SECTION POSTFORM EMULATION SYSTEM ขนาดหน้าตัดไม่น้อยกว่า 20.9 x 
51 มิลลิเมตร ฝังอยู่ด้านบนหรือด้านล่างสุดของหน้าบานมี CHANEL CAP ขนาดไม่น้อยกว่า 21 x 43.6 x 80 
มิลลิเมตร ส าหรับปิด GRIP SECTION ทั้งสองด้าน ท าจากวิศวกรรมพลาสติก ABS ใส่ป้ายบอกรายการ (CARD 
LABEL) ลงใน LABEL CHANNEL มีแผ่นพลาสติก LABEL COVER MASK ที่ท าจากพลาสติก ACRYLIC ใส ฉีดขึ้น
รูปปิดครอบป้องกันการเปียกชื้นหรือเปรอะเปื้อนแผ่นป้าย 

5. กุญแจล็อค เป็นชนิด MASTER KEY จ านวนเบอร์ไม่ซ้ ากัน 3000 เบอร์ โครงสร้างผลิตจากซิงค์ (ZDA3) ชุบนิเกิ้ล 
ไส้กุญแจสามารถถอดออกเปลี่ยนได้ ด้วยดอกกุญแจถอดไส้ (REMOVEL KEY) ในต าแหน่งเปิด มีระบบ ACTIVE 
PIN ป้องกันการไขแทนกันได้ ดอกกุญแจผลิตจากทองเหลืองชุบนิเกิ้ล พร้อมกุญแจชนิดพับได้ เป็นสินค้าที่ได้รับ
รองมาตรฐาน ISO 9001 ลูกกุญแจและตัวไส้กุญแจจะมีหมายเลขพิมพ์ไว้ เพ่ือป้องกันความผิดพลาดเวลาเปลี่ยนตัว
ไส้ และจัดท า master key พร้อมส่งมอบในวันส่งงาน 

6. ขาตู้ เป็นพลาสติกชนิด ABS (ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE) สามารถปรับระดับ ความสูง - ต่ า ได้ 
ภายนอกของขาเป็นไม้อัดหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ปิดทับด้วยแผ่นลามิเนท (LAMINATED) สีด า สูงประมาณ 
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10 เซนติเมตร ส่วนนี้สามารถที่จะถอดออกมาท าความสะอาดใต้พ้ืนตู้ได้โดยติดที่ยึดขาตู้ (CLIP LOCK) ท าด้วย
เหล็กแผ่นรีดเย็น เคลือบผิวกันสนิม (ZINC PHOSPHATE COATING) 

7. บานพับของตู้ ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 
องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

8. รางลิ้นชัก เป็นระบบปิดได้ด้วยตัวเอง (SELF CLOSING SYSTEM) โดยลิ้นชักจะไหลกลับเอง โดยอัตโนมัติ ตัวราง
ลิ้นชักเป็นโลหะชุบอีพ๊อกซี่ (EPOXY COATED) ลูกล้อพลาสติก พร้อมทั้งเป็นรางระบบ STOP 2 ชั้น (DOUBLE  
STOP) โดยเมื่อดึงลิ้นชักออกมาจนสุดลิ้นชักจะไม่หลุดออกมา และลูกล้อท าจากพลาสติก เมื่อเลื่อนลิ้นชักจะมีเสียง
เบาและลื่น เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 

9. ปลั๊กไฟฟ้า แบบป๊อบอัพ (Pop UP) 3 สาย 2 เต้าเสียบ ชนิดมีม่านนิรภัย เสียบได้ทั้งกลมและแบนในตัวเดียวกัน 
พร้อมสายดิน มาตรฐาน IEC STANDARD 

 

 
รูปที่ 1 โต๊ะปฏิบัติการกลาง ขนาด 1.60 x 1.20 x 0.85 เมตร (ยxลxส) 

 
รายการที่ 3 โต๊ะส าหรับงานชั่งสารที่มีความละเอียดสูง ขนาด 1.60 x 0.80 x 0.80 เมตร (ยxลxส) จ านวน 1 
ชุด 
1. ส่วนของพื้นโต๊ะปฏิบัติการ (WORK TOP) เป็นหินแกรนิต มีความหนาไม่น้อยกว่า 18 มิลลิเมตร ขอบ TOP ท า 

PROFILE แบบ CLASSIC ลบคม และส่วนขอบใต้ WORK TOP ท าการเซาะร่องเพ่ือ ป้องกันน้ าไม่ให้ไหลย้อนเข้า
ตัวตู้ สามารถทนต่อการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี 

2. โครงสร้าง ท าด้วยเหล็กชุบซิงค์ฟอสเฟต หนาไม่น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร ชนิด KNOCK DOWN พ่นสีผงอีพ๊อกซี่ 
สามารถทนกรดได้ดี สามารถใส่ตัวถ่วงน้ าหนักได้ภายในเพื่อเพ่ิมน้ าหนักให้ความมั่นคงแก่โต๊ะ 
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3. ต าแหน่งวางเครื่องชั่ง เป็นหินแกรนิต ขนาดไม่น้อยกว่า 300 x 400 มิลลิเมตร โดยมียางรองรับ (VIBRATION 
RUBBER) เพ่ือป้องกันการสั่นสะเทือนของเครื่องชั่ง 

4. ชั้นวางของใต้โต๊ะ มีความลึกประมาณ 20 เซนติเมตร เป็นวัสดุเหล็กแผ่นรีดเย็นชุบซิงค์ฟอสเฟต หนาไม่น้อยกว่า 
1 มิลลิเมตร พ่นสีผงอีพ๊อกซ่ี สามารถทนกรดได้ด ี

 
รูปที่ 2 โต๊ะส าหรับงานชั่งสารที่มีความละเอียดสูง ขนาด 1.60 x 0.80 x 0.80 เมตร (ยxลxส) 

รายการที่ 4 ตู้เก็บเสื้อผ้า/รองเท้า (แบบฝังผนัง บานเปิดสลับกัน) ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 0.60 x 1.80 
เมตร (ย x ล x ส) จ านวน 1 ชุด 
มีรายละเอียดดังนี้ 
1. ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 

มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ได้รับ
มาตรฐานมอก.1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A 

2. ชั้นวางของภายในตู้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร 
เคลือบผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ได้รับมาตรฐาน 
มอก.1163–2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A 

3. ส่วนหน้าบานเป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย
แผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ได้รับมาตรฐาน มอก.1163–2536 
ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT GRADE A พร้อมเจาะช่องระบายอากาศป้องกัน
กลิ่นอับชื้น 

4. บานพับของตู้ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 
องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

5. รับประกันคุณภาพสินค้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี 

80 
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รูปที่ 3 ตู้เก็บเสื้อผ้า/รองเท้า (แบบฝังผนัง บานเปิดสลับกัน) 

ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 x 0.60 x 1.80 เมตร (ยxลxส) 
 
รายการที่ 5 ตู้แขวนติดผนัง ขนาด 2.40 x 0.30 x 0.60 เมตร (ยxลxส) จ านวน 1 ชุด 
1. ส่วนของตัวตู้ (CUPBOARD) ท าด้วยไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 

มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ได้รับ
มาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ด้วยกาวกันน้ าชนิด 
HOT MELT 

2. ชั้นวางของภายในตู้ สามารถปรับระดับได้ เป็นไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรดปลอดสารพิษ หนาไม่น้อย
กว่า 16 มิลลิเมตร เคลือบผิวด้วยแผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) สีขาว หนาไม่น้อยกว่า 0.8 
มิลลิเมตร ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

3. ส่วนหน้าบาน ไม้ปาติเกิลบอร์ด เกรด E 1 ซึ่งเป็นเกรด ปลอดสารพิษ หนาไม่น้อยกว่า 16 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วย
แผ่นลามิเนท (HIGH PRESSURE LAMINATE) หนาไม่น้อยกว่า 0.8 มิลลิเมตร ได้รับมาตรฐาน มอก. 1163 – 2536 
ทั้ง 2 ด้าน ปิดขอบด้วย PVC ด้วยกาวกันน้ าชนิด HOT MELT 

4. มือจับ PVC ฉีดข้ึนรูป พร้อมกุญแจล็อค 
5. บานพับของตู้ ใช้บานพับชนิดลูกถ้วย ขนาดมาตรฐาน 35 มิลลิเมตร ท าด้วยโลหะชุบนิกเกิล เป็นชนิดเปิดได้ 110 

องศา แบบ SLIDE ON สามารถปรับหน้าบานได้ รอบการเปิดไม่น้อยกว่า 80,000 รอบ ผ่านการทดสอบจาก
หน่วยงานราชการที่เชื่อถือได้ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 และ ISO 14001 

6. ใต้ตู้ ติดโคมไฟ LED แบบฝังเพื่อให้ความสว่างบริเวณพ้ืนที่โต๊ะชั่งสารความละเอียดสูง 
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รูปที่ 4 ตู้แขวนติดผนัง ขนาด 2.40 x 0.30 x 0.60 เมตร (ยxลxส) 
 
การจัดท าสัญญาจ้างก่อสร้าง 

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง จะต้องมาท าสัญญากับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะเภสัชศาสตร์)  
ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 (ห้า) ของราคาค่าซื้อ
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้ 

1. เงินสด 
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคาเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช าระต่อ

เจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยอาจ

เป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดก็ได้ 
4. หนงัสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ

เงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย 
     หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ขายจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขาย

แล้ว 
 

อัตราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างก่อสร้าง   ก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ต่อวัน 
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สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม  
 หน่วยคลังและพัสดุ ส านักงานบริหารคณะ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.
สงขลา 90110 โทรศัพท์ 0-7428-8824-6 โทรสาร 0-7421-8504 E-mail : porntip.b@psu.ac.th 
 
ราคากลาง   1,689,133.36 (หนึง่ล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสบิสามบาทสามสบิหกสตางค์) 
 
งบประมาณในการจัดซื้อ  1,689,200.- บาท  (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) 
 
ก าหนดส่งมอบ   90  วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา 
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