
 

บันทึกข้อความ     

ส่วนราชการ     โรงเรียนสารวิทยา 
ท่ี                 วันท่ี 8 มกราคม  2564 
เร่ือง    การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะการจ้างปรับปรุงอาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4 โรงเรียนสารวิทยา 
ส่ิงท่ีแนบมา  1. คุณลักษณะเฉพาะการจ้างเหมาปรับปรุงอาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4 โรงเรียนสารวิทยา   
       2. แบบรูปรายการ 
       3. รายการปริมาณงานและราคา 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน    ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 
               ตามท่ีโรงเรียนสารวิทยาได้รับเงินงบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นจ านวน 2,492,100 บาท เพื่อเกิด
ประโยชน์แก่โรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงได้ด าเนินการจัดท าและแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะการจ้าง
เหมาปรับปรุงอาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4 , แบบรูปรายการ , รายการปริมาณงานและราคา 
 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา  
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(นายธันวา  เดชะศิริ) 
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โรงเรียนสารวิทยา 
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

งานปรับปรุงอาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4  โรงเรียนสารวิทยา 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  เพื่อปรับปรุงสภาพอาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4  โรงเรียนสารวิทยา ท่ีไม่ได้รับการซ่อมบ ารุงมาเป็น
ระยะเวลานาน โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีใช้สอยในโรงยิม โครงสร้างหลังคา ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล งานสี
ภายใน-ภายนอก และงานอื่นๆ จึงได้ด าเนินการซ่อมแซม-ปรับปรุงพื้นท่ีในอาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4        

2. วัตถุประสงค์ 
ปรับปรุงและพัฒนาอาคารโรงยิมฯ และ อาคารเรียน 4  โรงเรียนสารวิทยาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้

อยา่งมีคุณภาพเหมาะสมกับโรงเรียนมาตรฐานสากล 

3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบท่ี รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลท่ีผู้ท้ิงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นท่ีเข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียนสารวิทยา ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าส่ังให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเ ล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
 3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 



4. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1 ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนหรือรายละเอียดแบบรูปรายการ รวมท้ังรายการก่อสร้างอย่าง
ละเอียดพร้อมส ารวจสถานท่ีให้เข้าใจกระจ่างแจ้งโดยตลอด เพื่อมิให้เกิดผิดพลาดระหว่างการก่อสร้าง 

4.2 การแก้ไขหรือขอแก้ส่วนหนึ่งส่วนใดในระหว่างการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการตาม
สัญญาให้ผู้ว่าจ้างแก้ไข หรือท าเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง 

4.3 ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และแรงงาน เพื่อให้งานก่อสร้างด าเนินไปตามสัญญา
และได้ผลงานท่ีถูกต้องสมบูรณ์ตามแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ 

4.4 วัสดุท่ีจะน ามาใช้ในงานก่อสร้างต้องเป็นของท่ีมีคุณภาพ และตรงตามท่ี ระบุไว้ในแบบและรายการ
ก าหนด ผู้รับจ้างจะต้องท าประกอบ ตกแต่ง และติดต้ังวัสดุท่ีน ามาใช้ด้วยฝีมือประณีต มีคุณภาพถูกต้อง                       
ตามวัตถุประสงค์ท่ีบ่งไว้ในแบบ หรือแบบรูปรายการ และตามหลักวิชาช่างท่ีดี เมื่อเกิดการเสียหายในระหว่างการ
ก่อสร้าง หรือในระยะประกันตามสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขหรือเปล่ียนแปลงใหม่ โดยจะเรียกร้องค่าสินค้า
เพิ่มเติมและถือเป็นข้ออ้างในการขอต่ออายุสัญญาจ้างไม่ได้   
 4.5 ในกรณีท่ีผู้รับจ้างมีความจ าเป็นท่ีต้องใช้วัสดุชนิดอื่น ท่ีมีขนาด ลักษณะและคุณภาพท่ีเทียบเท่าวัสดุท่ี
บ่งไว้ในแบบหรือรายการก าหนด ให้ผู้รับจ้างจัดท ารายละเอียดแสดงความจ าเป็นท่ีต้องใช้วัสดุชนิดนั้นๆแทนและให้
แสดงหลักฐานเปรียบเทียบคุณภาพ และราคาท่ีชัดเจนเสนอต่อสถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ  ผู้ควบคุมงานและ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง พิจารณาก่อนท่ีจะจัดท าหรือจัดซื้อวัสดุนั้น ๆ มาใช้แทน 
 4.6 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีสิทธิท่ีจะไม่อนุญาต ให้ใช้วัสดุอื่นใดท่ีมีขนาด หรือคุณภาพท่ีไม่ตรง           
ตามระบุไว้ในรายการ หรือเห็นว่าไม่มีเหตุผลท่ีพอเพียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุท่ีมีคุณภาพตรงตามท่ีระบุไว้ใน
แบบรูปรายการ มาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ 
 4.7 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ช านาญงาน หรือช่างฝีมือดีท่ีมีความรู้ความช านาญการเฉพาะแต่ละประเภทมา
ปฏิบัติงาน ถ้าปรากฏว่าผู้ช านาญงานหรือช่างฝีมือดังกล่าวปฏิบัติงานโดยไม่เข้าขั้นมาตรฐานท่ีดีพอ คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างและคณะกรรมการผู้ควบคุมงาน มีสิทธิที่จะส่ังเปล่ียนผู้ช านาญงาน หรือช่างฝีมือได้ เพื่อให้ได้ผลงานท่ี
มีคุณภาพที่ดี  
 4.9 โดยในระหว่างการงานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องจัดให้มีเครื่องป้องกันวัสดุตกหล่น และป้องกันฝุ่นละอองมี
การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีในการก่อสร้างอย่างชัดเจน จัดให้มีพื้นทางเดินให้สะดวกในการเข้า-ออกภายใน อาคารให้
ชัดเจน 
 4.10 งานรื้อถอน ในการรื้อถอนไม่ให้ของเก่าเกิดความเสียหาย พร้อมกองเก็บตามท่ีผู้รับจ้างก าหนด 
 4.11 เมื่องานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องเก็บกวาดเศษวัสดุ พร้อมท้ังท าความสะอาดอาคารบริเวณ 
อาคารโรงยิมฯ ให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะส่งงานงวดท่ี 4 และอาคารเรียน 4 ก่อนท่ีจะส่งงานงวดท่ี 5 

 

 

 

 

 



5. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง   ภายใน 160 วัน วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง  
โดยแบ่ง 5 งวด ดังนี้ 
 งวดที่ 1  จ่าย 7 %  ระยะเวลา 20 วัน 
 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการรื้อถอน ซ่อมแซม ติดต้ังงานโครงหลังคา และมุงหลังคา แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบ
รูปรายการท่ีก าหนด 
 งวดที่ 2  จ่าย 16 %  ระยะเวลา 30 วัน 
 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการรื้อถอน ซ่อมแซม ติดต้ังพื้นไม้ปาร์เก้และ EPOXZY COATING แล้วเสร็จเรียบร้อย
ตามแบบรูปรายการท่ีก าหนด 
 งวดที่ 3  จ่าย 12 %  ระยะเวลา 20 วัน 
 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการรื้อถอน ซ่อมแซม ติดต้ังอุปกรณ์ งานระบบไฟฟ้า งานสุขาภิบาล งานอลูมิเนียม 
พร้อมท้ังงานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการท่ีก าหนด 
 งวดที่ 4  จ่าย 30 %  ระยะเวลา 60 วัน 
 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการงานขูดล้างสีผนังเดิม พร้อมท าความสะอาด และงานทาสีภายใน-นอก อาคารโรงยิม                
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการท่ีก าหนด 
 งวดที่ 5  จ่าย 35 %  ระยะเวลา 30 วัน 
 เมื่อผู้รับจ้างด าเนินการงานขูดล้างสีผนังเดิม พร้อมท าความสะอาด และงานทาสีภายนอกอาคารเรียน 4                
แล้วเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูปรายการท่ีก าหนด 

6. ก าหนดส่งมอบพัสดุ  
ภายใน  160  วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามใน 

7. งบประมาณ 
 ราคากลาง  2,492,100.00  บาท (สองล้านส่ีแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 

8. เง่ือนไขการช าระเงิน    
 โรงเรียนสารวิทยาจะช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุท่ีแต่งต้ังโดยโรงเรียน         
สารวิทยาได้ท าการตรวจรับพัสดุตามระเบียบฯ ไว้ครบถ้วนถูกต้องเรียบร้อยแล้ว 

9. การบอกเลิกสัญญาและค่าปรับ  
 เมื่อทางคณะกรรมการท่ีโรงเรียนแต่งต้ังเป็นว่าผู้เสนอไม่ด าเนินการตามสัญญาหรือด าเนินการชักช้า ไม่
คืบหน้าโดยไม่มีเหตุอันควร และไม่อาจส่งมอบงานตามก าหนดซึ่งจะเป็นผลเสียหายกับทางราชการทางโรงเรียนมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางส่วน ทางโรงเรียนมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ออกหนังสือ
ค้ าประกันตามสัญญา เป็นจ านวนเงินท้ังหมด หรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ทางโรงเรียนจะเห็นสมควร ภายในก าหนด  
1 เดือน นับแต่วันบอกเลิกสัญญา โดยผู้เสนอจะต้องชดใช้ราคาท่ีเพิ่มขึ้นจากราคาท่ีก าหนดไว้ในสัญญานี้ด้วย
 ในกรณีท่ีผู้เสนอส่งมอบงานไม่ทันก าหนดตามสัญญา ให้ปรับในอัตราร้อยละศูนย์จุดหนึ่งศูนย์ (0.10) ต่อวัน 
และจะต้องช าระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน นับถัดจากวันท่ีก าหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันท่ีผู้ว่าจ้างได้ขยาย
ให้จนถึงวันท่ีท างานแล้วเสร็จจริง 
 
 



10.การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 อย่างน้อย 1 ปี  

11.หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
 โรงเรียนสารวิทยา 
 
 
 
 

(.....................................................................) 
(นางสุรีรัตน์    สะสุนทร) 

ประธานกรรมการ 
 
 

(.....................................................................) 
(นางสาวชลลดา  ยวงใย) 

กรรมการ 
 
 

(.....................................................................) 
(นายธันวา  เดชะศิริ) 

กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรูปรายการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารโรงยมิฯ และอาคารเรียน 4       
โรงเรียนสารวิทยา  สพม.2 

............................................................................ 

ด้วยโรงเรียนสารวิทยามีความประสงค์ด าเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4 โดยมี
รายการแนบดังต่อไปนี ้

รายการงานปรับปรุง/ซ่อมแซม  

 1. งานร้ือถอน ซ่อมแซม และติดต้ังงานโครงหลังคาและมุงหลังคา อาคารโรงยิมฯ  

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อท างานงานร้ือถอน 
ซ่อมแซม และติดต้ังงานโครงหลังคาและมุงหลังคา อาคารโรงยิมฯ  ตามแบบรายการปริมาณงานให้เสร็จ
สมบูรณ์เรียบร้อยและใช้งานได้ดี งานของผู้รับจ้างคือ    

  1.1 ผู้รับจ้างท าการรื้อหลังคา METAL SHEET ท่ีช ารุดเสียหายออก พร้อมซ่อมแซมและติดต้ังแผ่น
หลังคา METAL SHEET  โดยชนิดและขนาดของ METAL SHEET ท่ีใช้ต้องเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดหรือท่ีใช้งาน
อยู่เดิม และวัสดุท่ีใช้ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  1.2 ผู้รับจ้างท าการรื้อแผ่นครอบมุมนอก FLASHING  ท่ีช ารุดเสียหายออกซ่อมแซมและติดต้ัง
แผ่นหลัง พร้อมวัสดุประสานและอุดรอยต่อ โดยชนิด ขนาดและพื้นท่ีของ FLASHING ท่ีใช้ของเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้าง
ก าหนดหรือท่ีใช้งานอยู่เดิม และวัสดุท่ีใช้ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

  1.3 ผู้รับจ้างท าการรื้อ METAL SHEET และติดต้ังแผ่นหลังคาแผ่นใส (SKY-LIGHT) หนา 1.6 มม. 
โดยชนิด ขนาดและพื้นท่ีของ SKY-LIGHT ท่ีใช้ของเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดหรือท่ีใช้งานอยู่เดิม และวัสดุท่ีใช้
ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม     

  1.4 ให้ผู้รับจ้างท าติดต้ังโครงสร้างหลังคา METAL SHEET โดยชนิด ขนาดและพื้นท่ีของโครงสร้าง
หลังคา ท่ีใช้ต้องเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดหรือท่ีใช้งานอยู่เดิม และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 2. งานร้ือถอน ซ่อมแซม ติดต้ังพื้นไม้ปาร์เก้และงานติดต้ังพื้น EPOXZY COATING อาคารโรงยิมฯ 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อท างานงานร้ือถอน 
ซ่อมแซม ติดต้ังพื้นไม้ปาร์เก้และงานติดต้ังพื้น EPOXZY COATING อาคารโรงยิมฯ ตามแบบรายการปริมาณ
งานให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยและใช้งานได้ดี งานของผู้รับจ้างคือ    

    2.1 งานร้ือถอน ซ่อมแซม ติดต้ังพื้นไม้ปาร์เก้ 

        2.1.1 ในกรณีท่ีพื้นไม้ปาร์เก้เกิดความช ารุดเสียหาย ให้ผู้รับจ้างท าการติดต้ังและซ่อมแซมพื้น
ไม้ปาร์เก้ให้แล้วเสร็จ โดยชนิดและขนาดของไม้ปาร์เก้ท่ีใช้ต้องเป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดหรือท่ีใช้งานอยู่เดิม 



        2.1.2 ผู้รับจ้างต้องท าการขัดผิวหน้าเดิมของพื้นไม้ปาร์เก้ จนได้ผิวพื้นไม้ปาร์เก้ท่ีพร้อมทาสี
รองพื้นโดยใช้เครื่องขัดท้ังหยาบและละเอียด พร้อมท้ังท าความสะอาดพื้นผิวที่ขัดให้เรียบร้อยก่อนทาสีรองพื้น   

        2.1.3 ผู้รับจ้างท าการทาสีรองพื้น จ านวน 2 รอบ โดยผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้ต้องเหมาะสม
ส าหรับพื้นผิวไม้ปาร์เก้ท่ีใช้งาน และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  

        2.1.4 ผู้รับจ้างท าการโป๊วรอบต่อของพื้นผิวไม้ปาร์เก้ พร้อมขัดพื้นผิวหน้าและความสะอาด
พื้นผิวที่ขัดให้เรียบร้อยก่อนก่อนท าการทาเคลือบโพลียูรีเทน  

        2.1.5 ผู้รับจ้างท าการทาสีพื้นผิวไม้ปาร์เก้ด้วยการเคลือบโพลียูรีเทน ชนิดเงา จ านวน 3 รอบ  
โดยผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกใช้ต้องเหมาะสมส าหรับพื้นผิวไม้ปาร์เก้ท่ีใช้งาน และได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

 2.2 งานติดต้ังพื้น EPOXZY COATING แบบด้าน 

       2.2.1 ผู้รับจ้างท าการรื้อถอนพื้นผิวเดิมออกและขนย้ายออกนอกบริเวณโรงยิมฯ   

  2.2.2 ผู้รับจ้างเตรียมพื้นผิวคอนกรีตให้สะอาดและแห้ง ปราศจากฝุ่น ,ผง,คราบน้ ามันหรือ
สารเคมีอื่นๆ ก่อนท่ีท าการติดต้ังพื้น พื้น EPOXZY COATING ในขั้นตอนต่อไป 

  2.2.3 กรณีผิวคอนกรีตท่ีมีรอยแตกร้าว หรือเสียหายใดๆ จะต้องท าการซ่อมแซมให้เรียนร้อย
ก่อน รวมท้ังปรับสภาพพื้นผิวให้สมบูรณ์ 

  2.2.4 ผู้รับจ้างติดต้ังพื้นผิวแต่ละช้ัน ในกรณีท่ีใช้ลูกกล้ิงหรือเกรียงปาด ก าหนดให้ใช้อัตราการ
ใช้งานตามท่ีผู้ผลิตก าหนด และมีความหนาของพื้นตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนด 

3. งานทาสีอาคารโรงยิมฯ และอาคารเรียน 4   

 ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อท างานทาสีอาคารโรงยิมฯ 
และอาคารเรียน 4  ตามแบบรายการปริมาณงานให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยและใช้งานได้ดี งานของผู้รับจ้างคือ 

3.1 การด าเนินการทาสีภายใน อาคารโรงยิมฯ 

        3.1.1 การเตรียมพื้นผิว ผู้รับจ้างต้องขจัดฟิล์มท่ีหลุดร่อนและฝุ่นชอร์กของสีเก่าท่ีหมดอายุให้
หมด บริเวณท่ีมีเช้ือราต้องขจัดออกโดยน้ ายาฆ่าเช้ือราจากนั้นปล่อยไว้ให้แห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง  

        3.1.2 หากพบพื้นผิวมีรอยแตกร้าวของพื้นผิว ให้ด าเนินการซ่อมแซม-อุดโป๊ว พร้อมขัดผิวด้วย
กระดาษทรายให้เรียบปล่อยไว้ให้แห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 

        3.1.3 ผู้รับจ้างทาน้ ายารองพื้นปูนเก่า ทาภายใน มาตรฐาน มอก.1123 -2555 จ านวน             
1 เท่ียว พื้นท่ี 3,600 ตารางเมตร 



        3.1.4 ผู้รับจ้างทาสีอะคริลิก 100 % ภายใน มาตรฐาน มอก.2321-2549 พื้นท่ี 3,600 ตาราง
เมตร จ านวน 2 เท่ียว โดยให้ทาสีห่างจากทาสีรองพื้น และการทาสีเท่ียวสองให้ห่างจากทาสีเท่ียวแรก ไม่น้อยกว่า 
12 ช่ัวโมง 

        3.1.5 ให้ผู้รับจ้างน าแบบสีให้กรรมการก าหนดคุณลักษณะเป็นผู้เลือกก่อนด าเนินการทาสี 

3.2 การด าเนินการทาสีภายนอก อาคารโรงยิมฯ และ อาคารเรียน 4       

        3.2.1 การเตรียมพื้นผิว ผู้รับจ้างต้องขจัดฟิล์มท่ีหลุดร่อนและฝุ่นชอร์กของสีเก่าท่ีหมดอายุให้
หมด บริเวณท่ีมีเช้ือราต้องขจัดออกโดยน้ ายาฆ่าเช้ือราจากนั้นปล่อยไว้ให้แห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 24 ช่ัวโมง  

        3.2.2 หากพบพื้นผิวมีรอยแตกร้าวของพื้นผิว ให้ด าเนินการอุดโป๊วพร้อมขัดผิวด้วยกระดาษ
ทรายให้เรียบปล่อยไว้ให้แห้งก่อนทาสีอย่างน้อย 3 ช่ัวโมง 

        3.2.3 ผู้รับจ้างทาน้ ายารองพื้นปูนเก่า ทาภายนอก มาตรฐาน มอก.1123-2555 จ านวน 1 
เท่ียว พื้นท่ี  8497.05 ตารางเมตร 

        3.2.4 ผู้รับจ้างทาสีอะคริลิก 100 % ทาภายนอก มาตรฐาน มอก.2321 -2549 พื้นท่ี            
ท้ังหมด 8497.05  ตารางเมตร  โดยอาคารโรงยิมฯ มีพื้นท่ี 3,300 ตารางเมตร  และอาคารเรียน 4 มีพื้นท่ี 
5197.05 ตารางเมตร จ านวน 2 เท่ียว โดยให้ทาสีห่างจากทาสีรองพื้น และการทาสีเท่ียวสองให้ห่างจากทาสีเท่ียว
แรก ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 

        3.2.5 กรณีทาสีภายนอกอาคารเรียน 4 ให้ทาในบริเวณตัวอาคารด้านนอก,ระเบียงทางเดิน
,เสา,คานและมุกบันไดหน้าห้อง ยกเว้นพื้นท่ีหน้าห้องเรียน 442- 448 , ห้อง 433-437 และห้อง 422-426  ซึ่งได้ท า
การทาสีหน้าห้องไปแล้ว แต่ให้ทาซ่อมแซมกรณีมีรอยเป้ือนอื่นๆ รวมทั้งวงกบประตู-หน้าต่างทุกห้อง ยกเว้นในส่วน
ห้องศูนย์การเรียนคณิตศาสตร์ 432,433,441 ศูนย์การเรียนภาษาไทย 427,438  ห้องแผนงาน 421 ห้องพักครู
คณิตศาสตร์  431 และห้องพักครูภาษาไทย 428 รวมท้ัง ห้องส านักงานช้ัน 1 ท้ังหมด 

        3.2.6 ให้ผู้รับจ้างน าแบบสีให้กรรมการก าหนดคุณลักษณะเป็นผู้เลือกก่อนด าเนินการทาสี 

3.3 การด าเนินการทาสีวงกบประตู-หน้าต่าง และพื้นที่ของประตู หน้าห้องเรียนอาคาร 4 

        3.3.1 ผู้รับจ้างการเตรียมพื้นผิว ผู้รับจ้างต้องขัดลอกสีเดิมท่ีเส่ือมสภาพออกด้วยกระดาษ
ทราย หรือใช้น้ ายาลอกสี แล้วท าความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อย  

        3.3.2 หากพบพื้นผิวมีรอยร่องไม้ ให้ด าเนินการอุดโป๊วพร้อมขัดผิวด้วยกระดาษทรายให้เรียบ  
ท าความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่นผง คราบไข และหากมีสีเดิมให้ขัดออกให้เรียบร้อย 

        3.3.3 ผู้รับจ้างทาสีรองพื้นจ านวน 2 รอบ พื้นท่ีท้ังหมด  480 ตารางเมตร  ท้ิงให้แห้งอย่าง     
8-10 ช่ัวโมง จึงทาสีจึงทาสีทับหน้า    



        3.3.4 ผู้รับจ้างทาสีน้ ามัน มาตรฐาน มอก. 327 -2553 พื้นท่ีท้ังหมด  480 ตารางเมตร 
จ านวน  2 เท่ียว และการทาสีเท่ียวสองให้ห่างจากทาสีเท่ียวแรก ไม่น้อยกว่า 12 ช่ัวโมง 

4. งานติดต้ังอุปกรณ์และเดินสายระบบไฟฟ้า 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อท าการติดต้ังระบบไฟฟ้า            
รวมทั้งระบบพิเศษอื่นๆ  ในอาคารโรงยิมฯ ตามแบบรายการปริมาณงานให้เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยและใช้งาน 
ได้ดี งานของผู้รับจ้างคือ 

  4.1 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังโคมไฮเบย์ 400 วัตต์ ขนาดเส้นผ่า ศก. 18" พร้อมติดต้ังและเดินสายไฟ
ใหม่ท่ีได้มาตรฐานและเหมาะสมกับวัสดุ-อุปกรณ์    

  4.2 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังโคมไฟฟ้าแบบเปลือย หลอด LED TUBE T5 แบบมาตรฐาน  พร้อมท้ัง
ติดต้ังและเดินสายไฟใหม่ท่ีได้มาตรฐานและเหมาะสมกับวัสดุ-อุปกรณ์   

  4.3 ผู้รับจ้างท าการการติดต้ังหลอดฟลูออเรสเซนต์ T5 ( ตรง ) 28 วัตต์ พร้อมติดต้ังและเดิน       
สายไฟใหม่ท่ีได้มาตรฐานและเหมาะสมกับวัสดุ-อุปกรณ์  

  4.4 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังพัดลมโคจร ขนาด 30 นิ้ว พร้อมติดต้ังอุปกรณ์สายไฟใหม่ท่ีได้มาตรฐาน
และเหมาะสมกับวัสดุ-อุปกรณ์พร้อมรางเก็บสายไฟ 

  4.5 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังต าแหน่งท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดและปรับตามพื้นท่ีหน้างานจริง โดยในการระบุ
ต าแหน่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจ การจ้างก่อนด าเนินการติดต้ัง 

 5. งานติดต้ังอุปกรณ์และระบบสุขาภิบาล 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อท าการติดต้ังอุปกรณ์และ
ระบบสุขาภิบาล รวมทั้งระบบพิเศษอื่นๆ ในอาคารโรงยิมฯ ตามแบบรายการปริมาณงานให้เสร็จสมบูรณ์
เรียบร้อยและใช้งานได้ดี งานของผู้รับจ้างคือ  

  5.1 ผู้รับจ้างท าการรื้อถอนสุขภัณฑ์ พร้อมวางระบบท่อใหม่ งานรื้อถอนและการด าเนินการต่างๆ 
ให้ผู้รับจ้างด าเนินการด้วยความระมัดระวังหากเกิดความเสียหายผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ 

  5.2 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังโถส้วมแบบนั่งราบ พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  

  5.3 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังโถปัสสาวะชาย พร้อมฟลัชวาล์ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด 

  5.4 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังอ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง 

  5.5 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังสายฉีดช าระ พร้อมขอแขวน 

  5.6 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังท่ีวางสบู่ เซรามิคฝังผนัง  

  5.7 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังที่ใส่กระดาษช าระ เซรามคิฝังผนัง  



  5.8 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังก๊อกส าหรับอ่างล้างหน้า ระบบเซรามคิวาล์ว 

  5.9 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังกระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม. 

  5.10 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังต าแหน่ง ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดและปรับตามพื้นท่ีหน้างานจริง โดยใน
การระบุต าแหน่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจการจ้างก่อนด าเนินการตดิต้ัง 

 6. งานติดต้ัง-ซ่อมแซมหน้าต่างอลูมิเนียม 

  ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน และเคร่ืองมือต่างๆ เพื่อท างานติดต้ัง-ซ่อมแซม
หน้าต่างอลูมิเนียม รวมทั้งระบบพิเศษอื่นๆ ในอาคารโรงยิมฯ ตามแบบรายการปริมาณงานให้เสร็จสมบูรณ์
เรียบร้อยและใช้งานได้ดี งานของผู้รับจ้างคือ 

  6.1 ผู้รับจ้างท าการติดต้ังรื้อถอนกระจกท่ีช ารุดเสียหายออกก่อน  

6.2 ผู้รับจ้างด าเนินการขัดและทาสีขอบวงกบหน้าต่างเดิมท้ังหมด ก่อนท าการติดต้ังวงกบ
อลูมิเนียมหน้าต่างบานเล่ือน 

6.3 ด าเนินการติดต้ังวงกบหน้าต่างบานเล่ือนอลูมิเนียม และกระจกใส ตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดและ
ปรับตามพื้นท่ีหน้างานจริง โดยในการระบุต าแหน่งได้รับความเห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจ การ
จ้างก่อนด าเนินการติดต้ัง  

6.4 ด าเนินการเจาะช่องลม และติดต้ังวงกบและหน้าต่างอลูมิเนียมบานเล่ือน โดยอลูมิเนียมมี
ขนาดและสี เป็นไปตามท่ีผู้ว่าจ้างก าหนดและปรับตามพื้นท่ีหน้างานจริง โดยในการระบุต าแหน่งได้รับความ
เห็นชอบจากผู้ควบคุมงานหรือกรรมการตรวจ การจ้างก่อนด าเนินการติดต้ัง 

 
 
  

ลงช่ือ.................................................ผู้ประมาณราคา 
(นายธันวา  เดชะศิริ) 

วันท่ี......8..../เดือน..มกราคม..../ป.ี.พ.ศ..2564...... 
 
 

ลงช่ือ.................................................ผู้ประมาณราคา 
(นางสาวชลลดา  ยวงใย) 

วันท่ี......8..../เดือน..มกราคม..../ป.ี.พ.ศ..2564...... 

 
(ลงช่ือ).................................................รับรองถูกต้อง 

(นายนโรดม  นรินทร์รัมย์) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 


