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การซื้อหรือจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท 
 
 
 
 

1. จัดท า FM 18-1 แบบรายงาน และอนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง หากวงเงิน 10,000 บาทขึ้นไป 
ให้แนบใบเสนอราคามาด้วย 

 -  หัวหน้างาน/ กลุ่มสาระฯ/หัวหน้ากลุ่มบริหาร ลงชื อ  
และน าส่งตามสายงานเพื อลงเลขรับ ขออนุมัติจากรองผู้อ านวยการตามสายงาน 

2. ส่ง FM 18-1 ที กลุ่มบริหารงบประมาณ 

 -  งานแผนงาน ตรวจสอบการขอซื้อ /จ้าง จากแผนปฏิบัติงานตามโครงการประจ าปี  
 -  งานแผนงาน ลงเลขคุมทะเบียน ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง 

 -  รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ลงชื อ/ลงความเห็น 
3. ผู้อ านวยการลงนาม /ลงความเห็น 

4. งานพัสดุจะท าการจัดซื้อ / จัดจ้าง หรืออาจมอบหมายให้เจ้าของเรื องด าเนินการ
จัดซื้อ/ จัดจ้างด้วยตนเอง 
 

*****  หากวงเงินในการซือ้หรือจ้างเกิน 20,000 บาท ทางงานพัสดุจะด าเนินการซื้อ
หรือจ้างให้แก่กิจกรรมนั้นๆเอง การซื้อหรือจ้างที ด าเนินการด้วยตนเอง ให้น าของที ได้
ท าการซื้อ/จ้างมาให้งานพัสดุตรวจสอบก่อนน าไปใช้ ทุกคร้ัง 

 
 
 
 

1. เมื อได้จัดซื้อ/จ้างท าวัสดุต่างๆ เรียบร้อยแล้ว ให้น าใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน                     
ส่งที งานพัสดุไม่เกิน 1-3 วันนับแต่ได้รับใบแจ้งหนี ้เพื อพิมพ์ใบตรวจรับ  

-   กรณีที ไม่สามารถออกใบเสร็จเต็มรูปแบบได้ ใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน ใช้คู่กับ 

ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  
-   ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ลงชื อรับรองส าเนาถูกต้องบัตรประชาชน 

2. กรณีที ไปซื้อตามร้านค้าแล้วได้รับใบเสร็จรับเงิน เช่น ศึกษาภัณฑ์พานิช บิ๊กซี แม็คโคร 
โลตัส ฯลฯ ให้น าใบเสร็จรับเงินไปขอเป็น ใบก ากับภาษเีต็มรูปแบบมาด้วย 

 
 

***** วันที ในใบแจ้งหนี้ หรือใบเสร็จรับเงิน ต้องไมอ่อกก่อนวันที จัดท า FM18-1 

ขั้นตอนในการขอซื้อหรือจ้าง 
 

หลักฐานในการซื้อหรือจ้าง 
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ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 
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ตัวอย่าง 

5 



 
 
 
 
 
 

ตัวอย่าง 
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การซื้อหรือจ้าง 100,000 บาท ไม่เกิน 500,000บาท 
 
 
 

1. จัดท าบันทึกข้อความขออนุมัติจากผู้อ านวยการ แม้จะมีในแผนปฏิบัติงานแล้ว 
(เนื องจากวงเงินจ านวนมาก) 

2. เมื อได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการ ให้ประสานกับงานแผนงาน และงานพัสดุ          
เพื อหาร้านค้าเปรียบเทียบราคา พร้อมใบเสนอราคา   

3. จัดท า FM 18-1 แบบรายงาน และอนุมัติจัดซื้อ หรอื จัดจ้าง ให้แนบใบเสนอราคา       
ลงนามตามสายงาน (ตามข้อ1 - 3 หน้า1) 

4. กรณทีี มีการจัดท าสัญญาซื้อ /เช่า /จ้าง เจ้าของงานจะต้องแจ้งชื อบุคลลากรที 
เกี ยวข้อง เพื อลงนามเป็นพยานในสัญญา และแจ้งชื อคณะกรรมการต่างๆ ที เกี ยวข้อง
ในการจัดซื้อหรือจ้าง ตาม พรบ. ใหแ้ก่งานพัสดุ 

5. กรณีที มีการระบุรายละเอียดเฉพาะของงาน เจ้าของงานจะต้องระบุขอบเขตงาน(TOR) 
ด้วยตนเอง งานพัสดุจะเป็นเพียงที ปรึกษาเท่านั้น 

 
 

 

***** การจัดซื้อ หรือ จัดจ้าง จัดท าโดยงานพัสดุเท่านั้น ดังนั้นหลกัฐานในการเบิกงาน
พัสดุจะเป็นฝ่ายด าเนินการ 

 

***** วันที ในใบแจ้งหนี้ ต้องไม่ออกก่อนวันที จัดท า FM18-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนในการขอซื้อหรือจ้าง 
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 การซื้อหรือจ้าง เกิน 500,000 บาท ติดต่องานพัสดุโดยตรงก่อนท าการ
ซื้อ หรือจ้าง เท่านั้น 

 
 

 กรณีใดบ้างที ต้องระวังในการจัดซื้อ จัดจ้าง 
 

1. ให้เงินนักเรียนไปซื้อของ 

2. ส่งใบแจ้งหน้ี หรือใบเสร็จรับเงินช้ามาก จนเลขคุมทะเบียนใน
การจัดซื้อจัดจ้างหมด 

3. การท า FM 18-1 ให้แยก การซื้อ ออกจากการจากงานจ้าง  
4. FM 18-1 ใช้ ได้กับ 1 ร้านค้า หรือ 1 ผู้รับจ้าง หากมีรายการซื้อ

หลายร้านค้าหรือจ้างหลายร้าน จะต้องท า FM 18-1 แยกเฉพาะ
ของร้านค้านั้นๆ หรือผู้รับจ้าง 

5. การซื้อ ต้องแยกใบเสร็จออกจากการจ้าง 

6. พัสดุที เป็นครุภัณฑ์ ต้องแยกใบเสร็จออกจากพัสดุที เป็นวัสดุ 
7. ไม่อนุญาตให้ซื้อของก่อน ท า FM 18-1  

8. ใบเสร็จไม่ถูกต้อง ตามตัวอย่างที แจ้ง 
 

### ปล. ครูที รับผิดชอบในกรณีที งานพัสดุไม่สามารถลงระบบ
จัดซื้อจัดจ้างได้ จะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินส่วนที เบิกไม่ได้
ด้วยเงินส่วนตัว 
 

 
 

**ทั้งน้ีงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์ยินดีให้ค าแนะน า ทุกกลุ่มงานในการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ไปด้วยดี มีปัญหา 
ติดขัดในการขอหลกัฐานจากทางร้านค้า หรือผู้รับจ้าง ก่อนท ำกำรซื้อจ้ำง 
กรุณาติดต่อที งานพัสดุและสินทรัพย์ เบอร์ภายใน 108 
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ขอบเขตของงาน TOR 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาชั้น 10 ห้องศูนยก์ารเรียนรู้ 
และห้องปฏิบัตกิารวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

ของโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
 

1. ความเปนมา 
ด้วยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดนิทรเดชา ไดร้ับแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศึกษาส าหรับโรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริ โรงเรียนเฉลิม
พระเกียรติ และโรงเรียนในเขตพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร ซึ่งได้รับจดัสรรงบประมาณ จ านวน 5,161,000 บาท (ห้าล้านหนึง่
แสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เพื่อใช้ส าหรับปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรยีน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยทางโรงเรียน
จะท าการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาช้ัน10 ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 (ห้อง 9505 , 9507 , 9509) และห้องแนะแนว  
 

2. วัตถุประสงค 

2.1. เพื อปรับปรุงซ่อมแซม หลังคาหอประชุมชัน้ 10 ให้มีสภาพสมบูรณเ์หมาะสมส าหรับการจัดกิจกรรมต่างๆของ
นักเรียน โดยมรีายละเอยีดดังนี ้

- รื้อแผ่นหลังคาโปร่งแสง ความยาวรวม 504 เมตร 

- มุงแผ่นหลังคาโปร่งแสงความยาวรวม 306 เมตร และแผ่นหลังคาเมททัลชีทความยาวรวม 198 เมตร 
- รื้อและตดิตั้ง/ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซั่มบอรด์ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี พ้ืนท่ีประมาณ 70 ตร.ม. 
- เสริมผนังยิปซั่มบอร์ดโครงคร่าวเหล็กชุปสังกะสี ให้สูงชนฝ้าเพดาน พื้นที่ประมาณ 15 ตร.ม. 
- รื้อผนังกระเบื้องซีเมนต์โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี และติดตั้งผนังสมาร์ทบอร์ดหนา 8 มม.โครงคร่าวเหล็กกล่อง 

3x1,1/2 นิ้ว พื้นที่ประมาณ 55 ตร.ม 

- ทาสีน้ าอะครลิิคส าหรับฝ้าเพดาน และผนัง พื้นที่ประมาณ 300 ตร.ม. 
2.2. เพื อปรับปรุงห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที  1-3 จ านวน 3 ห้อง คือห้อง 9505 , 9507 

และ 9509 ส าหรับนักเรียนในการท าการทดลองและการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้มีความสะดวก ทันสมัยเหมาะส าหรับการ
เรียนการสอนในยุคใหม ่โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- งานรื้อและขนย้ายโต๊ะเก้าอี้ เคาท์เตอร์ พื้นยกระดับ กระดานไวดบ์อร์ด พร้อมระบบเครื่องเสียง/โปรเจคเตอร/์LAN 

และปลั๊กไฟ รวมทั้งรื้อกระเบื้องเซรามิคเดิม  
- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม. 
- งานท าความสะอาดและทาสีน้ าอะคริลิคผนังและฝ้าเพดานเดิม รวมทั้งทาสีน้ ามันวงกบ และ บานประตู หน้าต่าง 

ภายในห้องทั้งหมด 

- งานติดตั้งเคาท์เตอร์ปฏิบตัิการบวิท์อิน ขนาด กว้าง 0.6 เมตร สูง 0.8 เมตร ยาวรวมประมาณ 11 เมตร ,อ่างล้าง
มือ 4 ชุด พร้อมเดินท่อระบบน้ าด ี/ น้ าท้ิง  

- งานติดตั้งโต๊ะท างานและปฏิบัตกิารครูตัวแอล ขนาด 4.0x1.5x0.8x0.8 เมตร พร้อมพื้นเวทีไมย้กสูง 0.15 เมตร พื้นที่
ประมาณ 15 ตร.ม. รวมทั้งติดตั้งปลั๊กไฟ/LAN ระบบเครื่องเสยีง /โปรเจคเตอร ์

- ติดตั้งกระดานไวด์บอร์ด 2 ช้ัน แบบบานสไลด์ ซ่อนในผนังโครงไม้ 
- งานติดตั้งตู้บิ้วท์อินเก็บอุปกรณ์วทิยาศาสตร์ พร้อมตู้ชั้นลอย ความสูงโดยประมาณ 3 เมตร ถึงฝ้าเพดาน พ้ืนท่ีรวม 

ประมาณ 21.6 ตร.ม. ประตูบานเปิดกระจก และบานเปิดไม้ด้านล่าง  
- งานโต๊ะเรียนทรงหกเหลี่ยม พรอ้มเก้าอี้ขาเหล็กท่ีนั่งไม้ จ านวน 6 ตัวต่อชุด จ านวน 9 ชุดต่อห้อง 

2.3. เพื อปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนใช้ในการเรยีนรูแ้ละสบืค้น
ข้อมูลประกอบการเรียน โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
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- งานรื้อผนังกระจกอลมูิเนียม ,รื้อกระดานไวด์บอรด์พร้อมอุปกรณเ์ครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์/LAN ,รื้อโคมไฟฟ้าแสง
สว่าง ,พัดลมโคจร และเครื่องปรับอากาศ 

- งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนยีมบานสไลด์ขนาด 1x2 เมตร พร้อมโช๊ค จ านวน 2 ชุด 

- งานติดตั้งฝ้ายิปซัม่บอร์ด 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรยีบ พร้อมยกสเต๊ปฝา้ พ้ืนท่ีประมาณ 96 ตร.ม. 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊กไฟ และเครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบเครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ 
- งานท าความสะอาดและทาสีน้ าอะคริลิคผนังและฝ้าเพดานเดิม รวมทั้งทาสีน้ ามันวงกบและบานประตู หน้าต่าง 

ภายในห้องทั้งหมด 

- งานติดตั้งม่านม้วน ส าหรับหน้าต่าง ขนาด 1x1.2 เมตร จ านวน 9 ชุด 
2.4. เพื อปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ส าหรับนักเรยีนใช้ในการเรยีนรู้และสืบค้น

ข้อมูลประกอบการเรียน โดยมรีายละเอยีดดังนี ้
- งานรื้อผนังกระจกอลูมเินียม ,รื้อโคมไฟฟ้าแสงสว่าง พัดลมและเครือ่งปรับอากาศ 

- งานติดตั้งฝ้ายิปซัม่บอร์ด 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรยีบ พร้อมยกสเต๊ปฝา้ พ้ืนท่ีประมาณ 96 ตร.ม. 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊กไฟ และเครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบเครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ 
- งานท าความสะอาดและทาสีน้ าอะคริลิคผนังและฝ้าเพดานเดิม รวมทั้งทาสีน้ ามันวงกบและบานประตู หน้าต่าง 

ภายในห้องทั้งหมด 

- งานติดตั้งโต๊ะท างานและปฏิบตัิการครตูัวแอล ขนาด 1.8x0.8x0.8 เมตร พร้อมพื้นเวทีไม้ยกสูง 0.15 เมตร พื้นที่
ประมาณ 16 ตร.ม. รวมทั้งติดตั้งปลั๊กไฟ/LAN ระบบเครื่องเสยีง /โปรเจคเตอร ์

- งานติดตั้งตูเ้ตี้ยชั้นวางของ ขนาด กว้าง 0.4 เมตร สูง 0.8 เมตร ความยาวรวมประมาณ 9 เมตร 

- งานติดตั้งโซฟาโครงไม้ เบาะหุ้มหนัง(ผ้า)บุฟองน้ า ความยาวประมาณ 7 เมตร 

- งานผนังตู้บิ้วท์อินช้ันวางของพร้อมเคาท์เตอร์วางคอมพิวเตอร์ พื้นที่ประมาณ 12 ตร.ม. 
2.5. เพื อปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ส าหรับนักเรียนใช้

ในการเรียนรู้และสืบค้นข้อมลูประกอบการเรียน โดยมีรายละเอียดดงันี้ 
- งานรื้อกระดานไวด์บอรด์พร้อมอุปกรณ์โปรเจคเตอร/์เครื่องเสียง/LAN และรื้อกระเบื้องเซรามิคเดิม 

- งานติดตั้งประตูกระจกอลูมิเนยีมบานสไลด์ขนาด 1x2 เมตร พร้อมโช๊ค จ านวน 2 ชุด 

- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. พื้นที่ประมาณ 96 ตร.ม. 
- งานท าความสะอาดและทาสีน้ าอะคริลิคผนังและฝ้าเพดานเดิม รวมทั้งทาสีน้ ามันวงกบและบานประตู หน้าต่าง 

ภายในห้องทั้งหมด 

- ติดตั้งกระดานไวด์บอร์ด 2 ช้ัน แบบบานสไลด์ ซ่อนในผนังโครงไม้ 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊กไฟ และเครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบเครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ 
- งานติดตั้งตูจ้ัดแสดงผลงานนักเรยีน ขนาด  0.4 x 2.4 x 7.2 เมตร พื้นที่ประมาณ 17.28 ตร.ม. 
- งานติดตั้งตูจ้ัดเก็บอุปกรณ์ ขนาด 0.4 x 2.4 x 6.0 เมตร พื้นที่ประมาณ 14.4 ตร.ม. 
- งานติดตั้งตู้เตีย้ชั้นวางของ ขนาด 0.4 x 0.8 x 11.0 เมตร 

- งานติดตั้งม่านม้วน ส าหรับหน้าต่าง ขนาด 1x1.2 เมตร จ านวน 9 ชุด 

2.6. เพื อปรับปรุงห้องแนะแนว ส าหรับนักเรียนในการเรียนการสอนแนะแนวทางการศึกษา และแกไ้ขปัญหาด้าน
ต่างๆส าหรับผู้เรยีน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

- งานรื้อผนังกระจกอลมูิเนียม และน ากลับมาติดตั้งใหม่พร้อมเสรมิผนังให้สูงชนฝ้าเพดานคอนกรีต 

- งานรื้อฝ้าเพดานยิปซั่มบอรด์, ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง , เครื่องปรับอากาศ และรื้อกระเบื้องเซรามิคเดิม 

- งานติดตั้งฝ้ายิปซัม่บอรด์ 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี ฉาบเรยีบ พร้อมยกสเต๊ปฝา้ พ้ืนท่ีประมาณ 212 ตร.ม. 
- งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ปลั๊กไฟ และเครื่องปรับอากาศ พร้อมระบบเครื่องเสียง/โปรเจคเตอร์ 
- งานท าความสะอาดและทาสีน้ าอะคริลิคผนังและฝ้าเพดานเดิม รวมทั้งทาสีน้ ามันวงกบและบานประตู หน้าต่าง 

ภายในห้องทั้งหมด 

- งานปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60x60 ซม. พื้นที่ประมาณ 212 ตร.ม. 
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- งานติดตั้งม่านม้วน ส าหรับหน้าต่าง ขนาด 1x1.2 เมตร จ านวน 27 ชุด 

 
3. คุณสมบัติผูมีสิทธิเสนอราคา 

  3.1 ผเูสนอราคาตองเปนนิติบุคคลทีม่ีอาชีพรับจ้างหรือเกี่ยวข้องกับงานจ้างที่จะประกวดราคา ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 3.2 ผเูสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชรีายช่ือผทูิ้งงานของส านักงานหรือของทางราชการและได้แจ้งเวียน
ช่ือแลว หรือไมเปนผู้ทีไ่ดรับผลของการสั่งให้เปนผู้ทิง้งานตามระเบียบของทางราชการ 

 3.3 ผเูสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคารายอื่นและ/หรือตองไมเปนผมูีผลประโยชนร
วมกันระหวางผูเสนอราคาและผูส้อบราคา ณ วันประกาศผลด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือไมเปนผู
กระท าการอนัเปนการขัดขวางการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  3.4 ผเูสนอราคาตองไมถูกจ ากัดสทิธ์ิโดยหนวยงานของทางราชการหรือหนวยงานรัฐวิสาหกิจอื่นๆ 

 3.5 ผเูสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคมุกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เวนแต่ รัฐบาลของผู
เสนอราคาไดมีค าสั่งใหสละสิทธ์ิและความคมุกันเชนวานั้น 

  3.6 ผเูสนอราคาตองผานการคัดเลอืกผูมีคุณสมบตัิเบื้องตนในการจัดจ้างของหน่วยงานราชการ 

4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

 4.1 แบบฝ้าเพดานส าหรับห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย จ านวน 1 ชุด 

 4.2 แบบส าหรับห้องศูนย์การเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ จ านวน 1 ชุด 

 4.3 แบบส าหรับห้องศูนย์การเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน 1 ชุด 

 4.4 แบบส าหรับห้องปฏิบตัิการวทิยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 จ านวน 1 ชุด 

 4.5 แบบฝ้าเพดานส าหรับห้องแนะแนว จ านวน 1 ชุด 

 4.6 แบบบัญชีปริมาณงานและราคา (BOQ) จ านวน 1 ชุด 

 4.7 คุณลักษณะเฉพาะ 

  4.7.1 แผ่นหลังคาโปร่งแสงผลติจากเรซินเกรดสูง เสรมิก าลังด้วยใยแก้วสม่ าเสมอท่ัวแผ่นด้วยระบบ Distribution 

Disc Technology ผลิตตามมาตรฐาน AS 4256.3:2006 รับรองโดย มอก.612-2549 ความหนา 1.5 มม. น้ าหนักแผ่น 2400 กรัม / 
ตร.ม. ผิวบนเคลือบด้วย DuraGel หนา 100 ไมครอน ทนทานต่อรังสีอัลตร้าไวโอเลต และการกัดกรอนของผิวหน้า ผิวล่าง
เคลือบด้วยฟลิ์ม DuPont MELINEX ป้องกันการกัดกร่อนจากภายในอาคาร รับประกันการรั่ว 25 ปี 
 

 คุณสมบัติทางเทคนิคแผ่นหลังคาโปร่งแสง 

- ความต้านทานแรงดึง (Tensile Strength)                             100  MPa 

- ความต้านทานแรงกระแทก (Impact Strength)                     8     Joules 

- ค่าขยายตัวเมื่อโดนความร้อน (Thermal Expansion)           3.0x10 -5 cm/cm 0 C 

- ความต้านแรงเฉือน (Shear Strength)                                 90   MPa  

- ความต้านทานแรงกด (Compressive Strength)                   135    MPa 

- ความต้านทานแรงดัด (Flexural Strength)                          150    MPa 

- สัมประสิทธิ์ความยืดหยุ่น(Modulus of Elasticity)                 5500   MPa 

- ช่วงอุณหภูมิการใช้งาน                                           -20 o C to 110 o C 

- ความดูดชับน้ า (Water Absorption)                          0.2% in 24 hrs/26 o C 

4.7.2 แผ่นหลังคาเหล็กรีดลอนเมททัลชีท หนา 0.5 มม.(AZ150) ผลติจากเหล็กกล้าก าลังสูง G550 บลสูโคป แซคส์ 90  
เคลือบผิวเหล็กด้วยอลมูิเนียม 55% ซิงค์ 43.4% และ ซลิิกอน 1.6% ( โดยน้ าหนัก)  ปราศจากตะกั่วและใยหิน 
ทนทานต่อแสงอัลตรา้ไวโอเลต (UV) และมีคณุสมบัตสิะท้อนความรอ้น สามารถทนการกดักร่อน 12 ปี  

11 



4.7.3 ครุภัณฑ์โต๊ะ ตู้ ช้ันวางของ ผลิตจากไม้โครง 2*1 น้ิว กรุไม้อัดยางและ ปิดผิวด้วยลามเินต ขนาดและระยะ
สามารถปรับได้ตามพื้นท่ีหน้างานจริง 

 

5. สถานที ปฏิบัติงาน 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ตั้งอยู่เลขท่ี 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง 
กรุงเทพมหานคร 10310 โดยผู้เสนอราคามสีิทธิดูสถานท่ีก่อสร้างไดใ้นวันและเวลาราชการ 

 

6. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ก าหนดระยะเวลาท างาน 210 วัน นับถัดจากวันลงนามในสญัญาจ้าง 
 

7. เงื อนไขการจายเงิน 

 โรงเรียนจะด าเนินการจ่ายเงินให้กบัผู้รับจ้างตามจ านวนเงินที่ตกลงจา้งตามสญัญาจา้ง รายละเอียดดังนี้ 
 งวดที่ 1 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของเงินท่ีตกลงจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการปรับปรุง ซ่อมแซม หลังคาหอประชุมช้ัน 10  
เสร็จเรียบร้อยตามแบบรปูรายการ 

 งวดที่ 2 จ่ายเงินร้อยละ 15 ของเงินท่ีตกลงจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทยและห้องแนะแนว เสร็จตามแบบรูปทั้งหมด  

 งวดที่ 3 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของเงินท่ีตกลงจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  

 งวดที่ 4 จ่ายเงินร้อยละ 10 ของเงินท่ีตกลงจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศาสนาและวัฒนธรรม เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ  

งวดที่ 5 จ่ายเงินร้อยละ 15 ของเงินท่ีตกลงจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 

งวดที่ 6 จ่ายเงินร้อยละ 15 ของเงินท่ีตกลงจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 

งวดที่ 7 จ่ายเงินร้อยละ 15 ของเงินท่ีตกลงจ้าง เมื่อผูร้ับจ้างได้ท าการปรับปรุง ซ่อมแซม ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3  เสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการ 

 งวดที่ 8 ซึ่งเป็นงวดสุดท้าย จ่ายเงินร้อยละ 10 ของเงินท่ีตกลงจ้าง เมื่อผู้รับจา้งได้ท าการติดตั้งครุภณัฑ์ เฟอร์นิเจอร์
ทุกช้ิน ของห้องศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาษาไทย สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ห้องแนะแนว และห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ เก็บงานในส่วนท่ีค้างอยู่เรียบร้อยแล้วเสรจ็ตามที่ก าหนดในแบบรูปรายการและสัญญาทุกประการ พร้อมท าความ
สะอาดบริเวณก่อสรา้งเรียบร้อยตามสัญญา พร้อมทั้งขนย้ายขยะ อุปกรณ์และทรัพยส์ินของทางผู้รับจา้งออกจากพ้ืนท่ีโรงเรียน
เป็นที่เรียบร้อย 

 ทั้งนี้ในการจ่ายเงินแต่ละงวด จะจา่ยไดต้่อเมื่อคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจรับเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยโรงเรียน
จะรวบรวมเอกสารการตรวจรับและส าเนาบันทึกการด าเนินงานของผู้รับจ้างไปยังส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อด าเนินการ
เบิกจ่ายเงินตามล าดับ 
  

8. วงเงินในการจัดจาง 

 ก าหนดราคากลางโครงการปรบัปรุงซ่อมแซมหลังคาช้ัน 10 ห้องศูนย์การเรียนรู้และห้องปฏิบตัิการวิทยาศาสตร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น งบประมาณจ านวน 5,161,000 บาท  (ห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่น  หนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งเปนราคาที่
รวม คาด าเนินการ ค่าแรง ค่าวัสด ุค่าอุปกรณ์ ค่าขนส่ง คาก าไร ภาษีมูลคาเพิ่ม และคา่อืน่ๆ ไว้เรียบรอ้ยแล้ว 
 

9. หนวยงานรับผิดชอบด าเนินการ 

 งานพัสดุและทรัพย์สิน ส านักงานกลุ่มบรหิารงบประมาณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา ทานสามารถ
เสนอแนะ วิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปดเผย 
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 1. ทางไปรษณยี ์

 2. ทางโทรศัพท ์

 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา  
 5/23 ซอยลาดพร้าว 69 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท์ 02-5302326-7 ต่อ 108 โทรสาร 02-530-2325 

 ทั้งนี้ โปรดแจง ช่ือ ที่อยู พรอมหมายเลขโทรศัพทติดตอกลับ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาช้ัน 10 ห้องศูนย์การ
เรียนรู้และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตรร์ะดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 
 

หมายเหตุ สีของงานตู้ โต๊ะ เก้าอี้ ผนังห้อง ฝ่า เพดาน พ้ืน มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่โรงเรียนเห็นสมควร 
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ตัวอย่าง FM 18-1 แยกขอซื้อ และขอจ้าง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอซื้อ 

ขอจ้าง 
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นามบัตรเลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของโรงเรียน 
 
 
 
 

 
 
 
 

**แจ้งแก่ร้านค้าในการออกใบแจ้งหน้ี หรือใบเสร็จรับเงิน 
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