รายการละเอียดงานและคุณลักษณะเฉพาะจ้างปรับปรุง
โครงการปรับปรุงห้องเรียนพิเศษ ห้องศูนย์ภาษาจีน และห้อง STEM LAB
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา
----------------------------------------------------------ด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา มีความประสงค์ดำเนินการจ้างปรับปรุง ห้องเรียนพิเศษ ห้อง
ศูนย์ภาษาจีน และห้อง STEM LAB รายละเอียดดังต่อไปนี้
ห้อง Intensive English Program (344)
1. ฝ้าฉาบเรียบ
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- ฝ้าฉาบเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบซิงค์ปิดทับด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ
พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
2. ทาสีตกแต่งฝ้า
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งฝ้า ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
3. ทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว
จำนวน 43.30 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในกึ่งเงากึ่งด้านได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 43.30 ตารางเมตร
4. ซุ้มทางเข้าห้อง ขนาดไม่เกิน 1.80 ตร.ม.
จำนวน 2 ชุด
- ซุ้มทางเข้าห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบกรุด้วยไม้ MDF.
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1.80 ตาราง
เมตร
5. ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง Intensive English Program (2 ชุด)
จำนวน 46 ตัว
- ฉลุ ต ั ว อั ก ษรตกแต่ง ชื ่อ ห้ อ ง “Intensive English Program” วั ส ดุ ท ำจากไม้ MDF. หนาไม่น ้อ ยกว่ า 10
มิลลิเมตร ทำสีพ่นอุตสาหกรรม
6. ประตูกระจกบานเลื่อน พร้อมรื้อถอนขนทิ้งประตูเดิม
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 1.00X2.00 เมตร ท่อนล่านลอนลูกฟูก กระจกหนา
ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งประตูเดิม
7. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 4.15X1.15 เมตร กระจกหนาไม่น้อยกว่า
5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
8. กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม
จำนวน 23.45 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ทาน้ำยา
กันปลวก ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว กรุทับด้วยไม้อัด MDF.ลักษณะเป็นชั้นๆ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
ปิดทับด้วยลามิเนตหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พร้อมมีบานเลื่อนไวท์บอร์ดปิดเปิดพร้อมอุปกรณ์ล็อคบาน ใช้งาน
ด้วยรางอลูมิเนียม ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยรางด้านบนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม พื้น ที่ไม่เกิน
23.45 ตารางเมตร
9. กรุผนังตกแต่งหลังห้อง
จำนวน 15.20 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหลังห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุด้วย
ไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม หรือสติ๊กเกอร์ พื้นที่ไม่
เกิน 15.20 ตารางเมตร
10. กรุปิดช่องแสง
จำนวน 16.00 ตร.ม.

- กรุปิดช่องแสง ด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ พื้นที่ไม่เกิน 16.00 ตาราง
เมตร
11. เวทีพื้นยก
จำนวน 7.55 ตร.ม.
- เวทีพื้นยก วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุทับด้วยไม้
MDF. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับผิวด้วยวัสดุประเภทลามิเนทสีหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน
7.55 ตารางเมตร
12. โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร
จำนวน 8 ชุด
- โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 80w ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สายไฟดวงโคม เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
13. ปลั๊กไฟ
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับไฟฟ้า) แบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ติดตั้งตามตำแหน่งพร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามตำแหน่งการใช้งานต่างๆ
- สายไฟเต้ารับ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุต สาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
14. สวิตซ์ไฟ
จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจัดวางตามตำแหน่ ง
ใช้งานดวงโคมต่างๆ
- สายไฟสวิตซ์ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
ห้อง English Program (343)
15. ฝ้าฉาบเรียบ
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- ฝ้าฉาบเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบซิงค์ปิดทับด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ
พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
16. ทาสีตกแต่งฝ้า
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งฝ้า ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
17. ทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว
จำนวน 43.30 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในกึ่งเงากึ่งด้านได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 43.30 ตารางเมตร
18. ซุ้มทางเข้าห้อง ขนาดไม่เกิน 1.80 ตร.ม.
จำนวน 2 ชุด
- ซุ้มทางเข้าห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบกรุด้วยไม้ MDF.
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1.80 ตาราง
เมตร
19. ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง English Program (2 ชุด)
จำนวน 28 ตัว
- ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง “English Program” วัสดุทำจากไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
20. ประตูกระจกบานเลื่อน พร้อมรื้อถอนขนทิ้งประตูเดิม
จำนวน 2 ชุด

- งานติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 1.00X2.00 เมตร ท่อนล่านลอนลูกฟูก กระจกหนา
ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งประตูเดิม
21. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 4.15X1.15 เมตร กระจกหนาไม่น้อยกว่า
5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
22. กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม
จำนวน 23.45 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ทาน้ำยา
กันปลวก ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว กรุทับด้วยไม้อัด MDF.ลักษณะเป็นชั้นๆ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
ปิดทับด้วยลามิเนตหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พร้อมมีบานเลื่อนไวท์บอร์ดปิดเปิดพร้อมอุปกรณ์ล็อคบาน ใช้งาน
ด้วยรางอลูมิเนียม ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยรางด้านบนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม พื้นที่ไม่เกิน
23.45 ตารางเมตร
23. ฉลุตัวอักษรตกแต่งหน้าห้อง
จำนวน 14 ตัว
- ฉลุตัวอักษรตกแต่งหน้าห้อง วัสดุทำจากไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ทำสีพ่นอุตสาหกรรม
24. กรุปิดช่องแสง
จำนวน 16.00 ตร.ม.
- กรุปิดช่องแสง ด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ พื้นที่ไม่เกิน 16.00 ตาราง
เมตร
25. กรุผนังตกแต่งหลังห้อง
จำนวน 15.20 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหลังห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุด้วย
ไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม หรือสติ๊กเกอร์ พื้นที่ไม่
เกิน 15.20 ตารางเมตร
26. เวทีพื้นยก
จำนวน 7.55 ตร.ม.
- เวทีพื้นยก วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุทับด้วยไม้
MDF. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับ ผิวด้วยวัสดุประเภทลามิเนทสีห รือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน
7.55 ตารางเมตร
27. โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร
จำนวน 8 ชุด
- โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 80w ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สายไฟดวงโคม เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
28. ปลั๊กไฟ
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับไฟฟ้า) แบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ติดตั้งตามตำแหน่ง พร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามตำแหน่งการใช้งานต่างๆ
- สายไฟเต้ารับ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
29. สวิตซ์ไฟ
จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจัดวางตามตำแหน่ง
ใช้งานดวงโคมต่างๆ
- สายไฟสวิตซ์ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม

ห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) (334)
30. รื้อถอนกระเบื้องเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- รื้อถอนกระเบื้องเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
31. ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 เซนติเมตร ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมปรับพื้นผิว พื้นที่
ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
32. ฝ้าฉาบเรียบ
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- ฝ้าฉาบเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบซิงค์ปิดทับด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่ น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ
พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
33. ทาสีตกแต่งฝ้า
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งฝ้า ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
34. ทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว
จำนวน 43.30 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในกึ่งเงากึ่งด้านได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 43.30 ตารางเมตร
35. ซุ้มทางเข้าห้อง ขนาดไม่เกิน 1.80 ตร.ม.
จำนวน 2 ชุด
- ซุ้มทางเข้าห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบกรุด้วยไม้ MDF.
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1.80 ตาราง
เมตร
36. ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง “วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)”(2ชุด) จำนวน82 ตัว
- ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง “วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI)" วัสดุทำจากไม้ MDF. หนาไม่
น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ทำสีพ่นอุตสาหกรรม
37. ประตูกระจกบานเลื่อน พร้อมรื้อถอนขนทิ้งประตูเดิม
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 1.00X2.00 เมตร ท่อนล่านลอนลูกฟูก กระจกหนา
ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งประตูเดิม
38. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 4.15X1.15 เมตร กระจกหนาไม่น้อยกว่า
5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
39. กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม
จำนวน 23.45 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ทาน้ำยา
กันปลวก ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว กรุทับด้วยไม้อัด MDF.ลักษณะเป็นชั้นๆ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
ปิดทับด้วยลามิเนตหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พร้อมมีบานเลื่อนไวท์บอร์ดปิดเปิดพร้อมอุปกรณ์ล็อคบาน ใช้งาน
ด้วยรางอลูมิเนียม ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยรางด้านบนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม พื้นที่ไม่เกิน
23.45 ตารางเมตร
40. กรุปิดช่องแสง
จำนวน 16.00 ตร.ม.
- กรุปิดช่องแสง ด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ พื้นที่ไม่เกิน 16.00 ตาราง
เมตร
41. กรุผนังตกแต่งหลังห้อง
จำนวน 15.20 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหลังห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุด้วย
ไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม หรือสติ๊กเกอร์ พื้นที่ไม่
เกิน 15.20 ตารางเมตร

42. เวทีพื้นยก
จำนวน 7.55 ตร.ม.
- เวทีพื้นยก วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุทับด้วยไม้
MDF. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับผิวด้วยวัสดุประเภทลามิเนทสีหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พื้นที่ ไม่เกิน
7.55 ตารางเมตร
43. โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร
จำนวน 8 ชุด
- โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 80w ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สายไฟดวงโคม เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บ ในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่มีขนาดที่
เหมาะสม
44. ปลั๊กไฟ
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับไฟฟ้า) แบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ติดตั้งตามตำแหน่งพร้อมหน้ากากสี ขาวยี่ห้อ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามตำแหน่งการใช้งานต่างๆ
- สายไฟเต้ารับ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
45. สวิตซ์ไฟ
จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจัด วางตามตำแหน่ง
ใช้งานดวงโคมต่างๆ
- สายไฟสวิตซ์ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
ห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) (335)
46. รื้อถอนกระเบื้องเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- รื้อถอนกระเบื้องเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
47. ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 เซนติเมตร ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมปรับพื้นผิว พื้นที่
ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
48. ฝ้าฉาบเรียบ
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- ฝ้าฉาบเรียบ โครงคร่าวโลหะชุบซิงค์ปิดทับด้วยยิ ปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ
พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
49. ทาสีตกแต่งฝ้า
จำนวน 63.00 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งฝ้า ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 63.00 ตารางเมตร
50. ทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว
จำนวน 43.30 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในกึ่งเงากึ่งด้านได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 43.30 ตารางเมตร
51. ซุ้มทางเข้าห้อง ขนาดไม่เกิน 1.80 ตร.ม.
จำนวน 2 ชุด
- ซุ้มทางเข้าห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบกรุด้วยไม้ MDF.
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิ เมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1.80 ตาราง
เมตร
52. ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) (2 ชุด)
จำนวน 58 ตัว

- ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง “วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted)” วัสดุทำจากไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 10
มิลลิเมตร ทำสีพ่นอุตสาหกรรม
53. ประตูกระจกบานเลื่อน พร้อมรื้อถอนขนทิ้งประตูเดิม
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 1.00X2.00 เมตร ท่อนล่านลอนลูกฟูก กระจกหนา
ไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งประตูเดิม
54. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 4.15X1.15 เมตร กระจกหนาไม่น้อยกว่า
5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
55. กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนกระดานเดิม
จำนวน 23.45 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนกระดานเดิม วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ทาน้ำยากัน
ปลวก ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว กรุทับด้วยไม้อัด MDF.ลักษณะเป็นชั้นๆ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิด
ทับด้วยลามิเนตหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พร้อมมีบานเลื่อนไวท์บอร์ดปิดเปิดพร้อมอุปกรณ์ล็อคบาน ใช้งาน
ด้วยรางอลูมิเนียม ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยรางด้านบนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม พื้นที่ไม่เกิน
23.45 ตารางเมตร
56. ฉลุตัวอักษรตกแต่งหน้าห้อง
จำนวน 17 ตัว
- ฉลุตัวอักษรตกแต่งหน้าห้อง วัสดุทำจากไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ทำสีพ่นอุตสาหกรรม
57. กรุปิดช่องแสง
จำนวน 16.00 ตร.ม.
- กรุปิดช่องแสง ด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ พื้นที่ไม่เกิน 16.00 ตาราง
เมตร
58. กรุผนังตกแต่งหลังห้อง
จำนวน 15.20 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหลังห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุด้วย
ไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม หรือสติ๊กเกอร์ พื้นที่ไม่
เกิน 15.20 ตารางเมตร
59. เวทีพื้นยก
จำนวน 7.55 ตร.ม.
- เวทีพื้นยก วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุทับด้วยไม้
MDF. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับผิวด้วยวัสดุประเภทลามิเนทสีหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน
7.55 ตารางเมตร
60. โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร
จำนวน 8 ชุด
- โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 80w ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สายไฟดวงโคม เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีข นาดที่
เหมาะสม
61. ปลั๊กไฟ
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับไฟฟ้า) แบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ติดตั้งตามตำแหน่งพร้อมหน้ากากสี ขาวยี่ห้อ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามตำแหน่งการใช้งานต่างๆ
- สายไฟเต้ารับ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
62. สวิตซ์ไฟ
จำนวน 1 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจัดวางตามตำแหน่ง
ใช้งานดวงโคมต่างๆ

- สายไฟสวิตซ์ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน (176 )
63. รื้อถอนชุดโคมไฟเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 1 งาน
- รื้อถอนชุดโคมไฟเดิม พร้อมขนทิ้ง
64. ทาสีเพดานและคาน
จำนวน 120.90 ตร.ม.
- งานทาสีเพดานและคาน ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในได้ร ับมาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 120.90
ตารางเมตร
65. ทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว
จำนวน 46.80 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในกึ่งเงากึ่งด้านได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 46.80 ตารางเมตร
66. ซุ้มทางเข้าห้อง ขนาดไม่เกิน 3.37 ตร.ม.
จำนวน 1 ชุด
- ซุ้มทางเข้าห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบกรุด้วยไม้ MDF.
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 3.37 ตาราง
เมตร
67. ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง “ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน”
จำนวน 23 ตัว
- ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง “ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน” วัสดุทำจากไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ทำ
สีพ่นอุตสาหกรรม
68. กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งเฟอร์นิเจอร์เดิม
จำนวน 27.47 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งเฟอร์นิเจอร์เดิม วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ทา
น้ำยากันปลวก ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว กรุทับด้วยไม้อัด MDF.ลักษณะเป็นชั้นๆ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 6
มิลลิเมตร ปิดทับด้วยลามิเนตหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม แผงหน้าบอร์ดเว้นพื้นที่สำหรับติดตั้งโทรทัศน์สี LED
แบบตอบโต้อัจฉริยะ และบานเลื่อนไวท์บอร์ดปิดเปิดพร้อมอุปกรณ์ล็อคบาน ใช้งานด้วยรางอลูมิเนียม ทั้ง
ด้านบนและด้านล่าง โดยรางด้านบนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม พื้นที่ไม่เกิน 27.47 ตารางเมตร
69. กรุผนังตกแต่งหลังห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม
จำนวน 28.16 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหลังห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากัน
ปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุด้วยไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม หรือสติ๊กเกอร์ พื้นที่ไม่เกิน 28.16 ตารางเมตร
70. เวทีพื้นยก
จำนวน 13.12 ตร.ม.
- เวทีพื้นยก วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุทับด้วยไม้
MDF. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับผิวด้วยวัสดุประเภทลามิเนทสีหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน
13.12 ตารางเมตร
71. โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร
จำนวน 8 ชุด
- โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 80w ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สายไฟดวงโคม เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
72. ปลั๊กไฟ
จำนวน 2 ชุด

- งานติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับไฟฟ้า) แบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ติดตั้งตามตำแหน่งพร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามตำแหน่งการใช้งานต่างๆ
- สายไฟเต้ารับ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
73. สวิตซ์ไฟ
จำนวน 2 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจัดวางตามตำแหน่ง
ใช้งานดวงโคมต่างๆ
- สายไฟสวิตซ์ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
ห้อง STEM LAB (421)
74. รื้อถอนผนังกั้นห้อง และราวเหล็กกันตก พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 1 งาน
- รื้อถอนผนังกั้นห้อง พื้นที่ไม่เกิน 30.49 ตารางเมตร และราวเหล็กกันตก พร้อมขนทิ้ง
75. รื้อถอนชุดอลูมิเนียมเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 1 งาน
- รื้อถอนชุดอลูมิเนียมเดิม พร้อมขนทิ้ง
76. รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์เดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 1 งาน
- รื้อถอนเฟอร์นิเจอร์เดิม พร้อมขนทิ้ง
77. รื้อถอนพื้นเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 84.63 ตร.ม.
- รื้อถอนพื้นเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ไม่เกิน 84.63 ตารางเมตร
78. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 4.50X1.20 เมตร กระจกหนาไม่น้อยกว่า
5 มิลลิเมตร
79. ระแนงตกแต่งภายนอก
จำนวน 30.48 ตร.ม.
- ระแนงตกแต่งภายนอก วัสดุสำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ชนิดกันน้ำ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30.48 ตร.ม.
80. ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้
จำนวน 84.63 ตร.ม.
- ปูพื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 60x60 เซนติเมตร ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมปรับพื้นผิว พื้นที่
ไม่เกิน 84.63 ตารางเมตร
81. ทาสีตกแต่งเพดานและคาน
จำนวน 84.63 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งเพดานและคาน ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 84.63
ตารางเมตร
82. ทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว
จำนวน 58.72 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งผนัง (ตามแบบผู้ที่ได้รับคัดเลือก) พร้อมเก็บโป๊ว ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในกึ่งเงากึ่งด้านได้รับ
มาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 58.72 ตารางเมตร
83. ซุ้มทางเข้าห้อง ขนาดไม่เกิน 4.94 ตร.ม.
จำนวน 1 ชุด
- ซุ้มทางเข้าห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบกรุด้วยไม้ MDF.
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 4.94 ตาราง
เมตร
84. ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง STEM LAB (2 ชุด)
จำนวน 14 ตัว

- ฉลุตัวอัก ษรตกแต่ง ชื่อ ห้อง “STEM LAB” วัส ดุท ำจากไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 10 มิล ลิเ มตร ทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
85. กรุปิดช่องแสง
จำนวน 9.10 ตร.ม.
- กรุปิดช่องแสง ด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่ า 9 มิลลิเมตร พร้อมโป้วขัดเรียบ พื้นที่ไม่เกิน 9.10 ตาราง
เมตร
86. หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ ขนาดกว้างXสูง ไม่เกิน 4.50X1.20 เมตร กระจกหนาไม่น้อยกว่า
5 มิลลิเมตร พร้อมรื้อถอนขนทิ้งหน้าต่างเดิม
87. กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม
จำนวน 31.16 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนกระดานเดิม วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ทาน้ำยากัน
ปลวก ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว กรุทับด้วยไม้อัด MDF.ลักษณะเป็นชั้นๆ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิด
ทับด้วยลามิเนตหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พร้อมมีบานเลื่อนไวท์บอร์ดปิดเปิดพร้อมอุปกรณ์ล็อคบาน ใช้งาน
ด้วยรางอลูมิเนียม ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยรางด้านบนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม พื้นที่ไม่เกิน
31.16 ตารางเมตร
88. ฉลุตัวอักษรตกแต่งหน้าห้อง
จำนวน 38 ตัว
- ฉลุตัวอักษรตกแต่งหน้าห้อง วัสดุทำจากไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร ทำสีพ่นอุตสาหกรรม
89. เวทีพื้นยก
จำนวน 14.56 ตร.ม.
- เวทีพื้นยก วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุทับด้วยไม้
MDF. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับผิวด้วยวัสดุประเภทลามิเนทสีหรือทำสีพ่นอุ ตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน
14.56 ตารางเมตร
90. โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร
จำนวน 8 ชุด
- โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 80w ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สายไฟดวงโคม เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
91. ปลั๊กไฟ
จำนวน 6 ชุด
- งานติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับไฟฟ้า) แบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ติดตั้งตามตำแหน่งพร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามตำแหน่งการใช้งานต่างๆ
- สายไฟเต้ารับ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็ก ซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
92. ปลั๊กไฟ แบบฝังพื้น
จำนวน 4 ชุด
- งานติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับไฟฟ้า) แบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ติดตั้งตามตำแหน่งพร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามตำแหน่งการใช้งานต่างๆ
- สายไฟเต้ารับ เป็ นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อเหล็กร้อยสายไฟ ชนิด IMC หรือดีกว่า และฝัง
ใต้พื้นกระเบื้องไปยังตำแหน่งติดตั้ง
93. สวิตซ์ไฟ
จำนวน 2 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจัดวางตามตำแหน่ง
ใช้งานดวงโคมต่างๆ

- สายไฟสวิตซ์ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บ ในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็ก ซ์ท ี่มีขนาดที่
เหมาะสม
ห้องคอมพิวเตอร์ (323)
94. รื้อถอนฝ้าเดิม พร้อมขนทิ้ง
จำนวน 84.00 ตร.ม.
- รื้อถอนฝ้าเดิม พร้อมขนทิ้ง พื้นที่ไม่เกิน 84.00 ตารางเมตร
95. รื้อถอนประตูบานเฟี้ยม
จำนวน 1.00 ชุด
- รื้อถอนประตูบานเฟี้ยม
96. รื้อถอนระบบไฟฟ้า
จำนวน 1.00 งาน
- รื้อถอนระบบไฟแสงสว่าง จำนวน 12 ชุด
- รื้อถอนโปรเจคเตอร์ , ลำโพง และฉากรับภาพ
- รื้อถอนพัดลมระบายอากาศ
97. รื้อถอนแอร์เดิม พร้อมติดตั้งกลับ
จำนวน 3.00 ชุด
- รื้อถอนแอร์เดิม พร้อมติดตั้งกลับ
98. รื้อถอนผนังกระจกกั้นห้อง พร้อมติดตั้ง
จำนวน 2.00 ชุด
- รื้อถอนผนังกระจกกั้นห้อง พร้อมย้ายตำแหน่งติดตั้ง
99. ผนังเบากั้นบริเวณผนังกระจก
จำนวน 3.50 ตร.ม.
- ผนังเบากั้นบริเวณผนังกระจก วัสดุทำจากโครงเคร่าโลหะชุบซิงค์ปิดทับด้วยยิปซั่มบอร์ดหนาไม่น้อยกว่า 9
มิลลิเมตร โป้วขัดเรียบพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.50 ตารางเมตร
100. ทาสีผนังเบา
จำนวน 7.00 ตร.ม.
- งานทาสีผนังเบา ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในกึ่งเงากึ่งด้านได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมพื้นที่ไม่เกิน 7.00
ตารางเมตร
101. ทาสีตกแต่งเพดานและคาน พร้อมเก็บโป๊ว
จำนวน 84.00 ตร.ม.
- งานทาสีตกแต่งเพดานและคาน ด้วยสีอะคิลิคชนิดทาภายในได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมเก็บโป๊ว พื้นที่
ไม่เกิน 84.00 ตารางเมตร
102. ทาสีระแนงด้านนอก
จำนวน 16.00 ตร.ม.
- งานทาสีระแนงด้านนอก ด้วยสีน้ำมัน หรือสีอะคิลิคได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน 16 ตารางเมตร
103. กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม
จำนวน 21.00 ตร.ม.
- กรุผนังตกแต่งหน้าห้อง พร้อมรื้อถอนขนทิ้งกระดานเดิม วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ทาน้ำยา
กันปลวก ไม่น้อยกว่า 2 เที่ยว กรุทับด้วยไม้อัด MDF.ลักษณะเป็นชั้นๆ ความหนารวมไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร
ปิดทับด้วยลามิเนตหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พร้อมมีบานเลื่อนไวท์บอร์ดปิดเปิดพร้อมอุปกรณ์ล็อคบาน ใช้งาน
ด้วยรางอลูมิเนียม ทั้งด้านบนและด้านล่าง โดยรางด้านบนรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม พื้นที่ไม่เกิน
21.00 ตารางเมตร
104. เวทีพื้นยก
จำนวน 11.20 ตร.ม.
- เวทีพื้นยก วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำงานเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบ กรุทับด้วยไม้
MDF. หนาไม่น้อยกว่า 20 มม. ปิดทับผิวด้วยวัสดุประเภทลามิเนทสีหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม พื้นที่ไม่เกิน
11.20 ตารางเมตร
105. ซุ้มทางเข้าห้อง ขนาดไม่เกิน 1.80 ตร.ม.
จำนวน 2 ชุด

- ซุ้มทางเข้าห้อง วัสดุทำจากโครงไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบกรุด้วยไม้ MDF.
หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวด้วยลามิเนทหรือทำสีพ่นอุตสาหกรรม ขนาดพื้นที่ไม่เกิน 1.80 ตาราง
เมตร
106. ฉลุตัวอักษรตกแต่งชื่อห้อง "ศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์1" (2 ชุด)
จำนวน 56 ตัว
- ฉลุตัวอัก ษรตกแต่งชื่อห้อ ง “ศูนย์ก ารเรียนรู้คอมพิวเตอร์1 ” วัส ดุท ำจากไม้ MDF. หนาไม่น้อยกว่า 10
มิลลิเมตร ทำสีพ่นอุตสาหกรรม
107. โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร
จำนวน 12 ชุด
- โคม LED PANEL ขนาด 0.60x1.20 เมตร กำลังไฟไม่น้อยกว่า 80w ยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม
- สายไฟดวงโคม เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
108. ปลั๊กไฟ
จำนวน 2 ชุด
- งานติดตั้งปลั๊กไฟ (เต้ารับไฟฟ้า) แบบคู่ 16A 250V มีกราวด์ ติดตั้งตามตำแหน่งพร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อ
ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ตามตำแหน่งการใช้งานต่างๆ
- สายไฟเต้ารับ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิ ด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็ บในท่อหรือ รางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่มีขนาดที่
เหมาะสม
109. สวิตซ์ไฟ
จำนวน 3 ชุด
- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากสีขาวยี่ห้อได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมจัดวางตามตำแหน่ง
ใช้งานดวงโคมต่างๆ
- สายไฟสวิตซ์ เป็นสายไฟฟ้าแกนเดี่ยวชนิด THW ไส้ทองแดง กำหนดสีตามมาตรฐานการไฟฟ้าและต้องเป็น
ผลิตภัณฑ์ท ี่ได้ร ับ มาตรฐานอุตสาหกรรม โดยร้อยสายเก็บในท่อ หรือรางร้อยสายหรือเฟล็กซ์ท ี่ม ีขนาดที่
เหมาะสม
ห้อง Intensive English Program (344)
110. เคาน์เตอร์ครู ขนาด 1.20 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์ครู ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.20x0.75 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
111. เก้าอี้ครู
จำนวน 1 ชุด
- เก้าอี้ครู แกนกลางโลหะจุดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 จุด มีล้อเลื่อนพลาสติกสีดำมีที่ท้าวแขน เบาะและพนักพิง
หุ้มหนังเทียม
112. ตู้เตี้ย ขนาด 2.70 เมตร
จำนวน 2 ชุด
- ตู้เตี้ย ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.30x2.70x1.25 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากัน
ปลวกไม่น้อ ยกว่า 2 รอบปิดทับ ไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิ ล ลิเ มตร ปิดผิวลามิเ นตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
113. เคาน์เตอร์บาร์ ขนาด 1.20 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์บาร์ ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.20x1.00 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
114. เก้าอี้บาร์
จำนวน 2 ชุด
- เก้าอี้บาร์ ขาเก้าอี้ทำจากไม้ยางหรือเหล็ก ที่นั่งหุ้มด้วยผ้าหรือหนังเทียม

115. ตู้เก็บรองเท้า ขนาด 3.00 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- ตู้เก็บรองเท้า ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 0.35x3.00x1.00 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์
ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสี
พ่นอุตสาหกรรม
ห้อง English Program (343)
116. เคาน์เตอร์ครู ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์ครู ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.20x0.75 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
117. เก้าอี้ครู
จำนวน 1 ชุด
- เก้าอี้ครู แกนกลางโลหะจุดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 จุด มีล้อเลื่อนพลาสติกสีดำมีที่ท้าวแขน เบาะและพนักพิง
หุ้มหนังเทียม
118. ตู้เตี้ย ขนาด 2.70 เมตร
จำนวน 2 ชุด
- ตู้เตี้ย ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.30x2.70x1.25 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากัน
ปลวกไม่น้อ ยกว่า 2 รอบปิดทับ ไม้อั ดMDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิล ลิเ มตร ปิดผิวลามิเ นตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
119. เคาน์เตอร์บาร์ ขนาด 1.20 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์บาร์ ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.20x1.00 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
120. เก้าอี้บาร์
จำนวน 2 ชุด
- เก้าอี้บาร์ รูปทรงสวยงามเข้ากับงานตกแต่งภายใน
121. ตู้เก็บรองเท้า ขนาด 3.00 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- ตู้เก็บรองเท้า ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 0.35x3.00x1.00 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์
ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสี
พ่นอุตสาหกรรม
ห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) (334)
122. เคาน์เตอร์ครู ขนาด 1.20 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์ครู ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.20x0.75 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
123. เก้าอี้ครู
จำนวน 1 ชุด
- เก้าอี้ครู แกนกลางโลหะจุดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 จุด มีล้อเลื่อนพลาสติกสีดำมีที่ท้าวแขน เบาะและพนักพิง
หุ้มหนังเทียม
124. ตู้เตี้ย ขนาด 2.70 เมตร
จำนวน 2 ชุด
- ตู้เตี้ย ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.30x2.70x1.25 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากัน
ปลวกไม่น้อ ยกว่า 2 รอบปิดทับ ไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิล ลิเ มตร ปิดผิวลามิเ นตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
125. เคาน์เตอร์บาร์ ขนาด 1.20 เมตร
จำนวน 1 ชุด

- เคาน์เตอร์บาร์ ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.20x1.00 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
126. เก้าอี้บาร์
จำนวน 2 ชุด
- เก้าอี้บาร์ รูปทรงสวยงามเข้ากับงานตกแต่งภายใน
127. ตู้เก็บรองเท้า ขนาด 3.00 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- ตู้เก็บรองเท้า ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 0.35x3.00x1.00 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์
ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสี
พ่นอุตสาหกรรม
ห้องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) (335)
128. เคาน์เตอร์ครู ขนาด 1.20 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์ครู ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.20x0.75 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
129. เก้าอี้ครู
จำนวน 1 ชุด
- เก้าอี้ครู แกนกลางโลหะจุดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 จุด มีล้อเลื่อนพลาสติกสีดำมีที่ท้าวแขน เบาะและพนักพิง
หุ้มหนังเทียม
130. ตู้เตี้ย ขนาด 2.70 เมตร
จำนวน 2 ชุด
- ตู้เตี้ย ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.30x2.70x1.25 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทาน้ำยากัน
ปลวกไม่ น้อ ยกว่า 2 รอบปิดทับ ไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิล ลิเ มตร ปิดผิวลามิเ นตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
131. เคาน์เตอร์บาร์ ขนาด 1.20 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์บาร์ ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.20x1.00 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
132. เก้าอี้บาร์
จำนวน 2 ชุด
- เก้าอี้บาร์ รูปทรงสวยงามเข้ากับงานตกแต่งภายใน
133. ตู้เก็บรองเท้า ขนาด 3.00 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- ตู้เก็บรองเท้า ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่เกิน 0.35x3.00x1.00 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์
ทาน้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสี
พ่นอุตสาหกรรม
ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน (176 )
134. โทรทัศน์สี LED แบบตอบโต้อัจฉริยะ ขนาด 86 นิ้ว พร้อมเครื่องประมวลผล
จำนวน 1 ชุด
- จอรับภาพเป็นแบบ LED ขนาดของจอไม่น้อยกว่า 86 นิ้ว
- เป็นจอรับภาพที่รวม LED TV , คอมพิวเตอร์ และ ระบบ Interactive เข้าไว้ด้วยกันในเครื่องเดียว
- มีความละเอียดสูงสุดไม่น้อยกว่า 3840 x 2160 pixels ที่รองรับความละเอียดแบบ 4K
- มีมุมมองภาพไม่น้อยกว่า 178 องศาในแนวนอน และแนวตั้ง
- มีค่าความสว่างสูงสุด ไม่น้อยกว่า 590 cd/ตารางเมตร

- มีค่าความคมชัด (Contrast Ratio) ไม่น้อยกว่า 5,000 : 1
- มีลำโพงแบบ Stereo ด้วยกำลังขับไม่น้อยกว่า 18 Watts จำนวน 2 ตัว
- มีช่องต่อสัญญาณเข้าดังนี้
• HDMI
ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
• USB 3.0
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• Type C
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• 15-pin D-Sub (VGA)
ไม่น้อยกว่า 1 ชุด
• Audio (VGA)
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• Display Port
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• AV
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• RJ-45 (LAN)
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องสัญญาณออกดังนี้
• Audio (Earphone)
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
• HDMI Out
ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องสัญญาณ Touch Port ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
- สามารถใช้งานได้ทั้งกับ ระบบปฏิบัติการ Android และ Windows
- สามารถ Touch Screen ได้พร้อมกันอย่างน้อย 20 จุด
- มีปุ่ม Shortcut ในหน้าจอหลัก ( Home ) อย่างน้อย 3 คำสั่ง
- สามารถเลือกการทำงานของ Function ควบคุมการทำงานของเครื่อง และ มีเมนูสำหรับควบคุมไม่น้อยกว่า 8
คำสั่ง
- สามารถเลือก ช่องสัญญาณ Input ได้โดยการสัมผัสหน้าจอ
- มีฟังก์ชัน ล็อคหน้าจอ เพื่อป้องกันการใช้งานอย่างไม่พึงประสงค์
- มีโปรแกรมสำหรับช่วยในการนำเสนองาน ซึ่งสามารถใช้บนระบบปฏิบัติการ Android บนตัวเครื่องได้ โดย
สามารถทำงานได้อย่างน้อยดังนี้ เขียน เปลี่ยนสี ของเส้นที่เขียนได้
- พื้นผิวสัมผัสทำด้วยกระจกแบบเทมเปอร์ทั้งแผ่น ซึ่งมีคุณสมบัติแ ข็งแกร่ง สามารถรองรับแรงกระแทกได้
มากกว่ากระจกธรรมดา เมื่อแตกแล้วกระจกจะมีลักษณะละเอียดซึ่งมีความปลอดภัยสูงสุด
- มีระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้
• CPU Cortex A73*2 + A53*2, 1.5 GHz หรือดีกว่า
• RAM 4 GB / ROM 32 GB
• Android Version 8.0 หรือดีกว่า
- มี Computer ชนิด Open Pluggable Specification (OPS) ซึ่งมีคุณสมบัติ อย่างน้อยดังต่อไปนี้
• มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) จำนวน 1 หน่วยแบบ Intel Core I5 หรือดีกว่า
• มีหน่วยความจำหลัก (RAM) แบบ DDR ที่มีความจุไม่น้อยกว่า 8 GB
• มี Hard Disk แบบ SSD ไม่น้อยกว่า 256 GB จำนวน 1 หน่วย
• มีช่องต่อสัญญาณชนิด DP Output จำนวน 1 ช่อง
• สามารถเชื่อมต่อแบบ Wireless LAN IEEE802.11 b/g/n ได้
- มีรีโมทสำหรับควบคุมการทำงานของเครื่อง
- มีโปรแกรม สำหรับการใช้งาน โดยมีฟังก์ชันการทำงานอย่างน้อยดังต่อไปนี้

• มีฟังก์ชันปากกาเพื่อใช้ในการขีด เขียนที่หน้ากระดานไม่น้อยกว่า 10 รูปแบบ และสามารถเลือกสี เลือก
ขนาดของเส้น และความโปร่งใสได้ เป็นอย่างน้อย
• มีฟังก์ชันรูปทรงเรขาคณิตสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ
• มีฟังก์ชันเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ เพื่อช่วยสนับสนุนในการทำรูปทรงต่างดังนี้ ไม้บรรทัด, ครึ่งวงกลม,
สามเหลี่ยม,วงเวียน เป็นอย่างน้อย
• มีโปรแกรม แสดง ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศต่างๆในแต่ละทวีปทั้ง 6 ทวีป ได้ โดยมีข้อมูลเบื้องต้นอย่าง
น้อยคือเมืองหลวง และ เพลงชาติ
• มีโปรแกรม แสดงข้อมูลสัตว์ เช่น รูป และ เสียงร้องได้ อย่างน้อย 10 ชนิด
• มีฟังก์ชันเครื่องมือในการใช้งานในรูปแบบต่างๆ เช่น ไฟฉาย ผ้าม่าน แว่นขยาย เครื่องคิดเลข นาฬิกา
ฟังก์ชันที่สนับสนุนการเชื่อมต่อกล้องจากภายนอก
• มีฟังก์ชันพื้นหลังที่เป็นรูปแบบหน้ากระดาษชนิดเส้นเพื่อใช้ในการเขียน อย่างน้อย 15 รูปแบบ และมี
หน้าปกสำเร็จรูปไม่น้อยกว่า 5 รูปแบบ
• สามารถเพิ่มหน้ากระดาษการใช้งานได้ และ สามารถเรียกกลับมาใช้งาน หรือ ลบหน้าที่เพิ่มไว้ได้
• มีฟังก์ชันแหล่งเก็บข้อมูลที่เป็นรูปภาพ ชนิดต่างๆไม่น้อยกว่า 40 ชนิด
• สามารถสั่งพิมพ์ข้อความที่นำเสนอออกทางเครื่องพิมพ์ที่ต่อผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
• สามารถบันทึกการใช้งานขีดเขียนต่างๆ พร้อมเล่นย้อนหลังได้
• มีฟังก์ชันสำหรับการแทรกภาพเคลื่อนไหวจากกล้อง Webcam และ Visualizer ได้
• สามารถส่งภาพที่อยู่บนหน้าจอเป็นไฟล์ต่างๆ เช่น .DONV, .PNG, .BMP, .GIF เป็นอย่างน้อย
- ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
- บริษัทฯ เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 จากหน่วยงานราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ ภายในประเทศไทย เพื่อความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้า และ การบริการ
- บริ ษ ั ท เจ้ า ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ มี ศ ู น ย์ บ ริ ก ารที ่ ไ ด้ ร ั บ การรั บ รองคุ ณ ภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015
ภายในประเทศไทย โดยเป็นหน่วยงานตรงของบริษัท ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่าย
135. จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
จำนวน 1 ชุด
- เป็นจอภาพแบบ LED หรือ LCD มีขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว
- รองรับความละเอียดการแสดงผลไม่น้อยกว่า 1,920 x 1,080 Pixel
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพ D-Sub (VGA) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีค่า Refresh Rate 60Hz หรือดีกว่า
136. เมาส์, คีย์บอร์ด ไร้สาย
จำนวน 1 ชุด
- เทคโนโลยีการทางานแบบไร้สายสัญญาณในการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ และ เมาส์ คีย์บอร์ด
- จำนวนปุ่มบนคีย์บอร์ดไม่น้อยกว่า 100 ปุ่ม
- มีการสกรีนติดตัวอักษรไทยและอังกฤษ บนแป้นพิมพ์อย่างถาวร
- รองรับระบบปฏิบัติการ Windows 7 และ 8 เป็นอย่างน้อย
137. โปรแกรมป้องกันไวรัส ลิขสิทธ์ 3 ปี
จำนวน 1 ลิขสิทธิ์
- สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8/8.1,
Windows 10 ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2008, Windows
Small Business Server 2011, Windows Server 2012 R2, Windows Server Core 2008, 2008
R2, 2012, 2012 R2 and 2016 ได้เป็นอย่างน้อย

- สามารถทำงานบนระบบปฏิบ ัติการ, Mac OS X, Linux, Android และ Virualization VMWare ESX ได้
เป็นอย่างน้อย
- เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัสสามารถป้องกันภัยคุกคามจากการใช้ช่องโหว่ของระบบ (Zero-day) แบบ real
time ได้
- มีระบบ Network protection (Firewall), Mail protection, web protection และป้องกันการเชื่อมต่อจาก
อุปกรณ์ภายนอกได้
- สามารถควบคุม ให้ท ำการ disable devices ต่างๆ เช่น Removeable storage drives, CD/DVD drives,
Bluetooth devices, Image capture devices, Modems และ Smartphoneได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถสั่งสแกนไวรัสที่เครื่องลูกข่ายผ่าน Web console แบบทันที(Immediate Scan),แบบตั้งเวลาการ
สแกน(Scheduled scan)ที่เครื่องลูกข่ายได้ และแบบช่วงเวลาเป็นระยะ ๆ (Periodic scan)ได้
- โปรแกรมป้องกันไวรัสมีความสามารถในการอัพเดทข้อมูลระหว่างเครื่องลูกข่ายแบบ Peer to Peer เพื่อลด
การใช้งาน bandwidth internet ได้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องมีการกำหนดการตั้งค่าใดๆเพิ่มเติม
- สามารถติดตั้งโปรแกรมป้อ งกันไปยังเครื่องลูก ข่ายแบบ Download Package, E-Mail link, Distribution
tools ได้เป็นอย่างน้อย
- โปรแกรมป้องกันไวรัสบน Windows สามารถติดตั้งบน Hard Drive ใช้พื้นในการติดตั้งไม่เกิน 700 MB
- สามารถตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบ, สถานะโปรแกรม, การตรวจพบมัลแวร์ และการใช้
งานที่ไม่เหมาะสมของลูกข่ายได้
- สามารถกำหนดให้ตัวแทนจำหน่ายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ สามารถหรือไม่สามารถเข้าถึง web console ของ
องค์กรได้
- สามารถบริหารจัดการเครื่องลูกข่ายด้วยระบบ Cloud Computing โดยทาการ Login ผ่าน Web Browser
และไม่ต้องผ่านระบบ VPN โดยระบบ Cloud Hosting ต้องได้รับมาตรฐาน ISO27001, SAS70 Type I
และ Type II ด้าน Security และ Host และมี Data Center ที่ให้บริการ ต้องมี node ตั้งอยู่ทั่วโลก โดยใน
ทวีปเอเชียมีไม่น้อยกว่า 11 แห่ง เพื่อยืนยันถึงความแข็งแกร่งของระบบที่หากฉุกเฉินที่ใดมีปัญหา ก็สามารถมี
ระบบสำรองสลับกันรองรับการใช้งานได้
- ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เป็นโปรแกรม Opensource และต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจาก
ผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา
138. เครื่องสำรองไฟ ขนาด 1000 VA
จำนวน 1 ชุด
- มีกำลังไฟฟ้าด้านนอก ไม่น้อยกว่า 1000 VA (600 Watts)
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
139. อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย 8 พอร์ต
จำนวน 1 ชุด
- มีลักษณะการทำงานไม่น้อยกว่า Layer 2 ของ OSI Model
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Base-TX หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 8 ช่อง
- มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทำงานช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายทุกช่อง
140. สายสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย UTP Cat6 (ระยะไม่เกิน 30 เมตร)
จำนวน 1 ชุด
- สาย LAN เป็นชนิด UTP Category 6 หรือดีกว่า
- Connector เป็นชนิด RJ45 TP Cat6 โดยต้นทางทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย
(Network Switch)
- รางที่ใช้เก็บสายสัญญาณจะต้องเป็นรางที่ออกแบบมาสำหรับเก็บสายโดยเฉพาะเป็นชนิดพลาสติกหรือโลหะ
เรียบร้อยและทนทาน
141. สายสัญญาณเชื่อมต่อเครือข่าย UTP Cat6 (ระยะไม่เกิน 80 เมตร)
จำนวน 1 ชุด
- สาย LAN เป็นชนิด UTP Category 6 หรือดีกว่า

- Connector เป็นชนิด RJ45 TP Cat6 โดยต้นทางทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์กระจายสัญญาณระบบเครือข่าย
(Network Switch)
- รางที่ใช้เก็บสายสัญญาณจะต้องเป็นรางที่ออกแบบมาสำหรับเก็บสายโดยเฉพาะเป็นชนิดพลาสติกหรือโลหะ
เรียบร้อยและทนทาน
142. อุปกรณ์ติดตั้งเชื่อมต่อ และเซตระบบ
จำนวน 1 ชุด
- ทำการติดตั้งอุปกรณ์ เชื่อมต่อและเซตระบบพร้อมทดสอบการใช้งานให้เรียบร้อย
143. ตู้สูงหน้าห้อง ขนาด 2.60 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- ตู้สูงหน้าห้อง ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.35x2.60x3.35 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัดMDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
144. เคาน์เตอร์ครู ขนาด 1.60 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์ครู ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.60x0.75 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
145. เก้าอี้ครู
จำนวน 1 ชุด
- เก้าอี้ครู แกนกลางโลหะจุดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 จุด มีล้อเลื่อนพลาสติกสีดำมีที่ท้าวแขน เบาะและพนักพิง
หุ้มหนังเทียม
ห้อง STEM LAB (421)
146. เคาน์เตอร์ครู ขนาด 1.80 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์ครู ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.80x0.75 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
147. เก้าอี้ครู
จำนวน 1 ชุด
- เก้าอี้ครู แกนกลางโลหะจุดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 จุด มีล้อเลื่อนพลาสติกสีดำมีที่ท้าวแขน เบาะและพนักพิง
หุ้มหนังเทียม
ห้องคอมพิวเตอร์ (323)
148. เคาน์เตอร์ครู ขนาด 1.60 เมตร
จำนวน 1 ชุด
- เคาน์เตอร์ครู ขนาดกว้างxยาวxสูง ไม่เกิน 0.60x1.60x0.75 เมตร วัสดุทำจากไม้สำหรับทำเฟอร์นิเจอร์ ทา
น้ำยากันปลวกไม่น้อยกว่า 2 รอบปิดทับไม้อัด MDF. หนาไม่น้อยกว่า 6 มิลลิเมตร ปิดผิวลามิเนตหรือทำสีพ่น
อุตสาหกรรม
149. เก้าอี้ครู
จำนวน 1 ชุด
- เก้าอี้ครู แกนกลางโลหะจุดรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 จุด มีล้อเลื่อนพลาสติกสีดำมีที่ท้าวแขน เบาะและพนักพิง
หุ้มหนังเทียม
คุณสมบัติผู้เสนอราคา
1. ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานการติดตั้งเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีก ารจัดการเรียนการสอน โดยมีผลงานกั บ
คู่สัญญาโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาภาครัฐมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 แห่ง มูลค่าไม่น้อยกว่า 3.5 ล้านบาทถ้วน
2. ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายที่จดทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการยื่นซองสอบ
ราคาในครั้งนี้ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี นับจนถึงวันยื่นเสนอราคา โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนา

ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ออกให้หรือรับรองให้ไ ม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันยื่นซองเสนอราคา โดยแสดง
สำเนาเอกสารไปพร้อมการยื่นเสนอราคา
3. ในเอกสารประกอบการเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องบอกรายการครุภัณฑ์ ยี่ห้อ – รุ่นที่เสนอ ของผู้เสนอราคา
โดยระบุเอกสารอ้างอิงแคตตาล็อกให้ถูกต้อง ในเอกสารอ้างอิง แคตตาล็อก ต้องขีดเส้นใต้ ระบุหมายเลขอ้างอิง
ให้ชัดเจน ทั้งนี้โรงเรียนสงวนสิทธิ์ อาจไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่จัดทำเอกสารเปรียบเทียบดังกล่ าวไม่สมบูรณ์
4. ผู้ เ สนอราคาต้อ งออกแบบรูป แบบภาพจำลองเสมือ นจริง ของพื้นที่ท ี่ม ีก าร ดำเนินการให้ส อดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์บริบทของโรงเรียนโดยยื่นพร้อมการเสนอราคา และมานำเสนอในวันถัดไป (วันทำการ) เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณา โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอย และความเหมาะสมในการใช้งานจริง ขนาดพื้นที่แต่
ละห้อง คือ
ห้อง Intensive English Program (344)
ประมาณ กว้าง 7.0xยาว 9.0xสูง 3.35 เมตร
ห้อง English Program (343)
ประมาณ กว้าง 7.0xยาว 9.0xสูง 3.35 เมตร
ห้อง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ (AI) (334)ประมาณ กว้าง 7.0xยาว 9.0xสูง 3.35 เมตร
ห้อง วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (Gifted) (335)
ประมาณ กว้าง 7.0xยาว 9.0xสูง 3.35 เมตร
ห้อง ศูนย์การเรียนรู้ภาษาจีน (176)
ประมาณ กว้าง 10.80xยาว 7.80xสูง 3.35 เมตร
ห้อง STEM LAB (421)
ประมาณ กว้าง 9.30xยาว 9.10xสูง 3.35 เมตร
ห้อง คอมพิวเตอร์ (323)
ประมาณ กว้าง 7.0xยาว 12.0xสูง 3.00 เมตร
5. ผู ้ เ สนอราคาต้ อ งนำสิ น ค้ า มาแสดง ได้ แ ก่ โทรทั ศ น์ สี LED แบบโต้ ต อบอั จ ฉริ ย ะขนาด 86 นิ ้ ว พร้ อม
เครื่องประมวลผล รวมถึงนำเสนอแบบงานเฟอร์นิเจอร์ตามรายการที่กำหนดเพื่อประกอบการมานำเสนอในวัน
ถัดไปวันเสนอราคา (วันทำการ)
6. เงื่อนไขการรับประกันเป็นระยะเวลา 1 ปี
7. ระยะเวลาส่งมอบ ภายใน 135 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งเป็นจำนวน 9 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานจัดส่งแผนการดำเนินงานและแบบรูปรายการอย่างละเอียด และสมบูรณ์ แล้ว
เสร็จภายใน 15 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานตามรายการที่ 1, 10, 15, 24, 30-32, 40, 48, 57 แล้วแสร็จ และ
ดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จรอปิดผิวทำสีตามรายการที่ 66, 68-70, 143 ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญา
งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานโครงสร้างไม้แล้วเสร็จรอปิดผิวทำสีตามรายการที่ 4, 8-9, 11, 112-113,
115 และดำเนินงานตามรายการที่ 66-70, 143 แล้วเสร็จ ภายใน 45 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานโครงสร้างไม้แล้วเสร็จรอปิดผิวทำสีตามรายการที่ 18, 22, 25-26, 118119,121, และดำเนินงานตามรายการที่ 4-5, 8-9, 11, 46-47, 63-65, 71-73, 112-113, 115, 144
แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานโครงสร้างไม้แล้วเสร็จรอปิดผิวทำสีตามรายการที่ 35, 39, 41-42, 124125, 127 และดำเนินงานตามรายการที่ 2-3, 12-14, 18-19, 22-23, 25-26, 110, 118-119, 121,
134-142 แล้วเสร็จ ภายใน 75 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 6 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานโครงสร้างไม้แล้วเสร็จรอปิดผิวทำสีตามรายการที่ 51, 55, 58-59, 130131, 133 และดำเนินงานตามรายการที่ 6-7, 16-17, 27-29, 35-36, 39, 41-42, 74-77, 80, 116,
124-125, 127 แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดที่ 7 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานโครงสร้างไม้แล้วเสร็จรอปิดผิวทำสีตามรายการที่ 83, 87,89, 103-105
และดำเนินงานตามรายการที่ 20-21, 33-34, 43-45, 51-52, 55-56, 58-59, 94-96, 122, 130131,133 แล้วเสร็จ ภายใน 105 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

งวดที่ 8 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานตามรายการที่ 37-38, 49-50, 60-62, 83-85, 87, 89, 103-106,
128 แล้วเสร็จ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
งวดสุดท้าย เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญาเรียบร้อยแล้วและพร้อมส่งมอบงานแก่ โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา ภายใน 135 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
8. วงเงินในการจัดซื้อ
วงเงิน 7,022,700.00 บาท (เจ็ดล้านสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
9. การจ่ายเงิน
งวดที่ 1 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดที่ 1 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10
ของราคาตามสัญญาทั้งหมด
งวดที่ 2 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดที่ 2 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 15
ของราคาตามสัญญาทั้งหมด
งวดที่ 3 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดที่ 3 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 15
ของราคาตามสัญญาทั้งหมด
งวดที่ 4 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดที่ 4 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10
ของราคาตามสัญญาทั้งหมด
งวดที่ 5 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดที่ 5 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10
ของราคาตามสัญญาทั้งหมด
งวดที่ 6 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดที่ 6 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10
ของราคาตามสัญญาทั้งหมด
งวดที่ 7 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดที่ 7 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรั บถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10
ของราคาตามสัญญาทั้งหมด
งวดที่ 8 เมื่อผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดที่ 8 และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับถูกต้อง
ครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อยละ 10
ของราคาตามสัญญาทั้งหมด
งวดสุดท้าย เมื่อ ผู้รับจ้างส่งงานตามการส่งมอบงานงวดสุดท้าย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ
ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนด โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงินร้อย
ละ 10 ของราคาตามสัญญาทั้งหมด

