




















ขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) 
 

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมลด็พันธุ์พืช 

๑. ความเป็นมา 
 

อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มใช้งาน
มาถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี ปัจจุบันอาคารเสื่อมสภาพ กระเบื้องหลังคาทรุดโทรม – 
มีรูรั่วหลายจุด ฝ้าเพดานก้อเสื่อมสภาพ ผนังมีรอยร้าวเป็นรูพรุน สีเริ่มซีดจางเสื่อมสภาพเป็นฝุ่น สีไม่
เกาะติดผนังปูนร่อนเป็นแผ่น ระบบไฟฟ้าแสงสว่างอาคารช ารุด  
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

๒.๑ เพ่ือให้อาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช ให้อยู่ในสภาพดี เหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงาน  
๒.๒ เพ่ือให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของผู้มาติดต่องาน และผู้มารับบริการ 

๓.  ลักษณะงานปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช 
 

๓.๑ งานเตรียมพื้นที่  
๓.๒ งานงานรื้อถอนบานประตู-หน้าต่าง รื้อฝ้าเพดาน(โครงเคร่าทีบาร์-โครงเคร่าไม้) 

ของเดิมออกทั้งหมด  
๓.๓ งานรื้อถอนผนังตาข่าย รื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง,เครื่องปรับอากาศ,พัดลม และงานเคลื่อนย้าย-  

เครื่องท าความเย็น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ  
๓.๔ งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ลูกหมุนระบายอากาศท่ีติดบนหลังคา  
๓.๕ รื้อถอนผนังกันไฟ 2 จุด ปีกนกคสล.ทั้ง 2 ด้าน ฉาบปูนทรายปิดรอยต่อ  
๓.๖ ซ่อมแซมโครงหลังคาเดิม โครงเหล็กให้น ามาขัดสนิม ทาสีกันสนิม 
๓.๗ งานติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน METAL SHEET งานเปลี่ยนฐานลูกหมุน น ามาติดตั้งบนหลังคา- 

เหล็กรีดลอน METAL SHEET และอุดหัวน๊อตยึดหลังคาทุกจุดด้วยกาวซีลิโคน เพื่อป้องกันรั่วซึมหลังคา 
๓.๘ งานขูดลอกสีผนังเดิมภายนอก-ภายในออก ท าความสะอาดเตรียมผิวให้แห้ง  
๓.๙ งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบปิดหน้าต่าง 3 ช่อง  
๓.๑๐ งานต่อเติมห้องเก็บของ 
๓.๑๑ สกัดผิวพ้ืนของเดิมก่อนปูกระเบื้องพ้ืน งานปูกระเบื้องพ้ืน F1 F2 F3 F4   
๓.๑๒ งานติดตั้งผนังผนังยิปซั่มบอร์ด 9 มม.บุสองด้าน และติดตั้งวงกบ-ประตูบานเปิด  

       ๓.๑๓ งานติดตั้งฝ้าเพดานของใหม่ภายใน และภายนอก  
      ๓.๑๔ งานซ่อมแซมเคาน์เตอร์ อ่างล้างเครื่องมือและอุปกรณ์  
      ๓.๑๕ งานเดินระบบสายไฟทั้งอาคาร งานเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่ งานอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ 
      ๓.๑๖ งานซ่อมแซมห้องเก็บของ ตามรูปแบบที่ก าหนด  
      ๓.๑๗ งานทาสีกรอบวงกบประตู บานประตู ทาสีกรอบวงกบหน้าต่าง ช่องแสงส่วนบน –  
ทาสีผนังยิปซั่มบอร์ด ตามรูปแบบที่ก าหนด ทาสีผนังปูนฉาบเรียบทั้งหมดตามรูปแบบที่ก าหนด  
งานทาสี ฝ้าเพดานทั้งหมดตามรูปแบบที่ก าหนด  

/งานซ่อมแซมตู้ 



 
      ๓.๑๘ งานซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร(ตู้โครงไม้) จ านวน 3 ชุด  

     ๓.๑๙ ติดตั้งบานประตูบานเปิด D1 D2 D3 ตามรูปแบบที่ก าหนด 
     ๓.๒๐ ติดตั้งหน้าต่าง W1 W2 W3 W4 ตามรูปแบบที่ก าหนด 
     ๓.๒๑ งานเดินระบบสายไฟ ให้ใช้วิธีเดินสายร้อยในท่อแข็งและท่ออ่อน PVC. สีขาว และยึดพุกติดผนัง 
     ๓.๒๒ งานเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่เข้าตู้โหลดเซ็นเตอร์  งานอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 
     ๓.๒๓ งานติดตั้งดวงโคมไฟฟ้า สวิทซ์และเต้ารับ  
     ๓.๒๔ งานติดตั้งพัดลม ติดเพดาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องท าความเย็น ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์  
     ๓.๒๕ ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ 

      ๓.๒๖ งานรื้อถอนพ้ืนเฉลียงและบันไดทางเข้า-ออก  
      ๓.๒๗ งานปรับปรุงพื้นบันไดทางขึ้น-ลง ตามรูปแบบที่ก าหนด  
      ๓.๒๘ งานต่อเติมห้องห้องเก็บของ 
      ๓.๒๙ งานท าโต๊ะปฏิบัติการ  

- ขนาด 1.60 x 3.20 ม.สูง 0.90 ม. 1 ชุด  
- ขนาด 1.00 x 2.40 ม.สูง 0.80 ม. 1 ชุด 

      ๓.๓๐ ติดตั้งแขนจับ(เหล็กกลมหรือแบน)จอรับภาพ 
      ๓.๓๑ และท างานอ่ืนๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่ก าหนด 
  

๔.  หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
      ๔.๑ พิจารณาราคา 

 



 

 

การแบ่งงวดงาน การจา่ยเงนิ ก าหนดเวลาแลว้เสร็จ 

 

 

 

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์พืช 

 

 

 

 

คณะทรัพยากรธรรมชาติ  

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ 

 
 
 
 

 



 
งวดงานและงวดเงิน 

ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการเมลด็พันธุ์พืช 
คณะทรพัยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์

(ระยะเวลาการก่อสร้าง 120 วัน) 
 
 

งวดที่ 1 จ่ายเงิน 20% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

- งานเตรียมพื้นที ่ 
- งานงานรื้อถอนบานประตู-หน้าต่าง แล้วเสร็จ 
- งานรื้อฝ้าเพดาน(โครงเคร่าทีบาร์-โครงเคร่าไม้)ของเดิมออกท้ังหมด แล้วเสร็จ 
- งานรื้อถอนผนังตาข่าย แล้วเสร็จ 
- งานรื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง,เครื่องปรับอากาศ,พัดลม แล้วเสร็จ 
- งานเคลื่อนย้ายเครื่องท าความเย็น เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และอ่ืนๆ แล้วเสร็จ 
- งานรื้อถอนวัสดุมุงหลังคา ลูกหมุนระบายอากาศที่ติดบนหลังคา แล้วเสร็จ 
- งานรื้อถอนผนังกันไฟ 2 จุด ปีกนกคสล.ทั้ง 2 ด้าน ฉาบปูนทรายปิดรอยต่อ แล้วเสร็จ 
- งานซ่อมแซมโครงหลังคาเดิม โครงเหล็กให้น ามาขัดสนิม ทาสีกันสนิมและทาสี แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน METAL SHEET ร้อยละ 90 
- งานเปลี่ยนฐานลูกหมุน และติดตั้งบนหลังคาเหล็กรีดลอน METAL SHEET แล้วเสร็จ  
- งานอุดหัวน๊อตยึดหลังคาทุกจุดด้วยกาวซีลิโคน เพื่อป้องกันรั่วซึม ร้อยละ 90 

 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ภายในระยะเวลา 35 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
งวดที่ 2 จ่ายเงิน 20% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

- งานขูดลอกสีผนังเดิมภายนอก-ภายในออก ท าความสะอาดเตรียมผิวให้แห้ง แล้วเสร็จ 
- งานขัดสนิมช่องแสงบุตาข่าย ทาสีกันสนิม 
- งานก่ออิฐฉาบปูนเรียบปิดหน้าต่าง 3 ช่อง แล้วเสร็จ 
- งานต่อเติมห้องเก็บของ ตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน METAL SHEET ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 
- งานอุดหัวน๊อตยึดหลังคาทุกจุดด้วยกาวซีลิโคน เพื่อป้องกันรั่วซึมส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 
- สกัดผิวพ้ืนของเดิมก่อนปูกระเบื้องพ้ืน ร้อยละ 50 
- งานปูกระเบื้องพ้ืน F1 F2 F3 F4  ร้อยละ 40 
- งานติดตั้งผนังผนังยิปซั่มบอร์ด 9 มม.บุสองด้าน และติดตั้งวงกบ-ประตูบานเปิด แล้วเสร็จ 

 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ภายในระยะเวลา 70 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 



 
 

งวดที่ 3 จ่ายเงิน 30% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

- สกัดผิวพ้ืนของเดิมก่อนปูกระเบื้องพ้ืน ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 
- งานปูกระเบื้องพ้ืน F1 F2 F3 F4  ส่วนที่เหลือ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งฝ้าเพดานของใหม่ภายใน และภายนอก แล้วเสร็จ 
- งานซ่อมแซมเคาน์เตอร์ อ่างล้างเครื่องมือและอุปกรณ์ ตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 
- งานเดินระบบสายไฟทั้งอาคาร งานเปลี่ยนเซอร์กิตเบรกเกอร์ใหม่ งานอุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ แล้วเสร็จ 
- งานซ่อมแซมห้องเก็บของ ตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 
- งานทาสีกรอบวงกบประตู บานประตู แล้วเสร็จ 
- งานทาสีกรอบวงกบหน้าต่าง ช่องแสงส่วนบน แล้วเสร็จ 
- ทาสี ผนังยิปซั่มบอร์ด ตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 
- ทาสี ผนังปูนฉาบเรียบทั้งหมดตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 
- ทาสี ฝ้าเพดานทั้งหมดตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 

 แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ภายในระยะเวลา 95 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
งวดที่ 4 จ่ายเงิน 30% ของวงเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 

 - งานซ่อมแซมตู้เก็บเอกสาร(ตู้โครงไม้) จ านวน 3 ชุด แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งบานประตูบานเปิด D1 D2 D3 ตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 
- ติดตั้งหน้าต่าง W1 W2 W3 W4 ตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 
- งานติดต้ังดวงโคมไฟฟ้า สวิทซ์และเต้ารับ แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งพัดลม ติดเพดาน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งเครื่องท าความเย็น ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์ 
- ซ่อมบ ารุงเครื่องปรับอากาศ แล้วเสร็จ 

 - งานรื้อถอนพ้ืนเฉลียงและบันไดทางเข้า-ออก แล้วเสร็จ 
 - งานปรับปรุงพื้นบันไดทางขึ้น-ลง ตามรูปแบบที่ก าหนด แล้วเสร็จ 

- และได้ท างานอ่ืนๆที่เหลือตามรูปแบบรายการที่ก าหนด 
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามรูปแบบรายการ ภายในระยะเวลา 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 

 

***************************************************************** 














































