




ม.1 (440 คน) ม.2 (461 คน) ม.3 (464 คน) ม.4 (502 คน) ม.5 (515 คน) ม.6 (472 คน) รวมทัง้สิ้น

250,800.00     270,600.00     310,880.00     316,260.00     375,950.00     410,640.00     1,935,130.00   

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
สอบราคาจ้างเหมาบริการน านักเรียนมัธยมศึกษาปีที ่1 - 6 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน ตามนโยบายโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย

ในการจัดการศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีงบประมาณ 2561



1.  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  440    คน     ครู จ านวน   32  คน
2.  สถานที่ จังหวดัปทุมธานี

2.1  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์การพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาติ
2.2  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หออัครศิลปิน

3.  ก าหนดการเดินทาง วนัอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 การทัศนศึกษา ณ จังหวดัปทุมธานี
     07.00 น. ลงทะเบียนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  (ลานรวมใจ)
     07.30 น. ออกเดินทาง
     17.30 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4.  อาหารกลางวนั (อาหารกล่องผัดกะเพราไก(่เผ็ดน้อย)+ไข่เจียว,ไก่กระเทียม +ไข่เจียว และน้ า 1 ขวด ขนาด 600 ml ) 
     ให้กับนักเรียนและครู 1 มือ้/คน ขอให้แยกกับข้าวออกจากข้าวโดยใส่ถุงแยก
5.  อาหารวา่งที่มีคุณภาพ (เช้า - บ่าย : ขนมปังแบบมีใส้และนมเปร้ียวหรือน้ าผลไม้แช่เย็น) ให้กับนักเรียนและครู
   - อาหารวา่ง,อาหารกลางวนัและน้ าด่ืม ต้องมีคุณภาพหากนักเรียนเกิดอันตรายต้ังแต่ 5 คน ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ
     ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
6.  มีน้ าด่ืมบริการอย่างเพียงพอตลอดการเดินทาง (น้ าเย็น)
7.  เอกสารคู่มือการเดินทางและแบบประเมินความรู้แต่ละสถานที่
8.  จัดท าแฟ้มภาพกิจกรรม พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี 2 ชุด 
    - ทุกขั้นตอน (รวบรวมท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการเดินทาง)
9.  มีมัคคุเทศก์ที่ช านาญการ 1 คน(ต้องมีใบประกอบวชิาชีพ) และพนักงานบริการประจ ารถ 1 คน (รวม 2 คน / คัน)
10.  รถบัสน าเที่ยวปรับอากาศ วไีอพี 2 ชั้น มีห้องน้ า ที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธภิาพ ชนิด 8 ล้อ จ านวน 11 คัน 
ที่สามารถนั่งได้ไม่น้อยกวา่ 42 ที่นั่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
มีระบบ GPS ติดตามแบบประกาศกรมการขนส่งทางบก พร้อมพนักงานขับรถที่มีความช านาญเส้นทาง
     - เมือ่คณะกรรมการของโรงเรียนตรวจพบปัญหาความไม่เรียบร้อยของรถโดยสารที่อาจมีปัญหาต่อความปลอดภยั     
       ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนรถตามที่คณะกรรมการแจ้งภายใน เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบ
       ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหากรณีดังกล่าว
     - เตรียมรถส ารองกรณีมีรถเสียระหวา่งเดินทาง ต้องเป็นรถชนิดเดียวกับรถที่เสีย
11.  รถต ารวจน าขบวน
12.  แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้และแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
13.  ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและคณะครูที่ร่วมเดินทางในคร้ังนี้ทุกคน
14.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทางผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
15.  อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
หมายเหตุ   1.คณะกรรมการตรวจการจ้างตามผลงานจากรายละเอียด และเวลาที่ผู้รับจ้างเสนอตามแนบท้ายสัญญาจ้าง

 2.อาหารของครูขอเพิ่มน้ าพริก+ผักและผลไม้

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทิศ เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายละเอียดรายการพัสดทุี่จัดจ้าง (โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที)่



1.  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน    461    คน     ครู จ านวน  31   คน
2.  สถานที่ จังหวดั พระนครศรีอยุธยา

2.1  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ศูนย์ศิลปาบางไทร
2.2  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วดัใหญ่ชัยมงคล
2.3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วหิารมงคลบพิตร
2.4  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ตลาดน้ าอโยธยา

3.  ก าหนดการเดินทาง วนัอังคาร ที่ 24 กรกฎาคม 2561 การทัศนศึกษา ณ จังหวดั พระนครศรีอยุธยา
     07.00 น. ลงทะเบียนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  (ลานรวมใจ)
     07.30 น. ออกเดินทาง
     17.00 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4.  อาหารกลางวนั (อาหารกล่องผัดกะเพราไก(่เผ็ดน้อย)+ไข่เจียว,ไก่กระเทียม +ไข่เจียว) และน้ า 1 ขวด ขนาด 600 ml ) 
5.  อาหารวา่งที่มีคุณภาพ (เช้า - บ่าย : ขนมปังแบบมีไส้และนมเปร้ียวหรือน้ าผลไม้แช่เย็น) ให้กับนักเรียนและครู
   - อาหารวา่ง,อาหารกลางวนัและน้ าด่ืม ต้องมีคุณภาพหากนักเรียนเกิดอันตรายต้ังแต่ 5 คน ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ
     ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
6.  มีน้ าด่ืมบริการอย่างเพียงพอตลอดการเดินทาง (น้ าเย็น)
7.  เอกสารคู่มือการเดินทางและใบประเมินความรู้แต่ละสถานที่
8.  จัดท าแฟ้มภาพกิจกรรม พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี 2 ชุด 
    - ทุกขั้นตอน (รวบรวมท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการเดินทาง)
9.  มีมัคคุเทศก์ที่ช านาญการ 1 คน(ต้องมีใบประกอบวชิาชีพ) และพนักงานบริการประจ ารถ 1 คน (รวม 2 คน / คัน)
10.  รถบัสน าเที่ยวปรับอากาศ วไีอพี 2 ชั้น มีห้องน้ า ที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธภิาพ ชนิด 8 ล้อ จ านวน 12 คัน 
ที่สามารถนั่งได้ไม่น้อยกวา่ 42 ที่นั่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
มีระบบ GPS ติดตามแบบประกาศกรมการขนส่งทางบก พร้อมพนักงานขับรถที่มีความช านาญเส้นทาง
     - เมือ่คณะกรรมการของโรงเรียนตรวจพบปัญหาความไม่เรียบร้อยของรถโดยสารที่อาจมีปัญหาต่อความปลอดภยั     
       ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนรถตามที่คณะกรรมการแจ้งภายใน เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบ
       ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหากรณีดังกล่าว
     - เตรียมรถส ารองกรณีมีรถเสียระหวา่งเดินทาง ต้องเป็นรถชนิดเดียวกับรถที่เสีย
11.  รถต ารวจน าขบวน
12.  แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้และแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
13.  ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและคณะครูที่ร่วมเดินทางในคร้ังนี้ทุกคน
14.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทางผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
15.  อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
หมายเหตุ   1.คณะกรรมการตรวจการจ้างตามผลงานจากรายละเอียด และเวลาที่ผู้รับจ้างเสนอตามแนบท้ายสัญญาจ้าง

 2.อาหารของครูขอเพิ่มน้ าพริก+ผักและผลไม้

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทิศ เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายละเอียดรายการพัสดทุี่จัดจ้าง (โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที)่



1.  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน  464    คน     ครู จ านวน   24  คน
2.  สถานที่ จังหวดัราชบุรี

2.1  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สัทธา อุทยานไทย
2.2  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วดัขนอนหนังใหญ่
2.3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ 4

3.  ก าหนดการเดินทาง วนัอังคาร  ที่ 24 กรกฎาคม 2561 การทัศนศึกษา ณ จังหวดั ราชบุรี
     07.00 น. ลงทะเบียนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  (ลานรวมใจ)
     07.30 น. ออกเดินทาง
     18.00 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4.  อาหารกลางวนั (อาหารกล่องผัดกะเพราไก+่ไข่เจียว,ไก่กระเทียม+ไข่เจียว และน้ า 1 ขวด ขนาด 600 ml ) 
     ให้กับนักเรียนและครู 1 มือ้/คน ขอให้แยกกับข้าวออกจากข้าวโดยใส่ถุงแยก
5.  อาหารวา่งที่มีคุณภาพ (เช้า - บ่าย : ขนมปังแบบมีใส้และนมเปร้ียวหรือน้ าผลไม้แช่เย็น) ให้กับนักเรียนและครู
   - อาหารวา่ง,อาหารกลางวนัและน้ าด่ืม ต้องมีคุณภาพหากนักเรียนเกิดอันตรายต้ังแต่ 5 คน ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ
     ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
6.  มีน้ าด่ืมบริการอย่างเพียงพอตลอดการเดินทาง (น้ าเย็น)
7.  เอกสารคู่มือการเดินทางและใบประเมินความรู้แต่ละสถานที่
8.  จัดท าแฟ้มภาพกิจกรรม พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี 2 ชุด 
    - ทุกขั้นตอน (รวบรวมท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการเดินทาง)
9.  มีมัคคุเทศก์ที่ช านาญการ 1 คน(ต้องมีใบประกอบวชิาชีพ) และพนักงานบริการประจ ารถ 1 คน (รวม 2 คน / คัน)
10.  รถบัสน าเที่ยวปรับอากาศ วไีอพี 2 ชั้น มีห้องน้ า ที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธภิาพ ชนิด 8 ล้อ จ านวน 12 คัน 
ที่สามารถนั่งได้ไม่น้อยกวา่ 42 ที่นั่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
มีระบบ GPS ติดตามแบบประกาศกรมการขนส่งทางบก พร้อมพนักงานขับรถที่มีความช านาญเส้นทาง
     - เมือ่คณะกรรมการของโรงเรียนตรวจพบปัญหาความไม่เรียบร้อยของรถโดยสารที่อาจมีปัญหาต่อความปลอดภยั     
       ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนรถตามที่คณะกรรมการแจ้งภายใน เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบ
       ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหากรณีดังกล่าว
     - เตรียมรถส ารองกรณีมีรถเสียระหวา่งเดินทาง ต้องเป็นรถชนิดเดียวกับรถที่เสีย
11.  รถต ารวจน าขบวน
12.  แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้และแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
13.  ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและคณะครูที่ร่วมเดินทางในคร้ังนี้ทุกคน
14.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทางผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
15.  อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
หมายเหตุ   1.คณะกรรมการตรวจการจ้างตามผลงานจากรายละเอียด และเวลาที่ผู้รับจ้างเสนอตามแนบท้ายสัญญาจ้าง

 2.อาหารของครูขอเพิ่มน้ าพริก+ผักและผลไม้

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทิศ เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายละเอียดรายการพัสดทุี่จัดจ้าง (โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที)่



1.  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน  502    คน     ครู จ านวน  39   คน
2.  สถานที่ จังหวดันครปฐม

2.1  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พระราชวงัสนามจันทร์
2.2  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ องค์พระปฐมเจดีย์
2.3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ พิพิธภณัฑ์หุ่นขี้ผ้ึงไทย

3.  ก าหนดการเดินทาง วนัพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 การทัศนศึกษา ณ จังหวดั นครปฐม
     07.00 น. ลงทะเบียนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  (ลานรวมใจ)
     07.30 น. ออกเดินทาง
     17.30 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4.  อาหารกลางวนั (อาหารกล่องผัดกะเพราไก(่เผ็ดน้อย)+ไข่เจียว,ไก่กระเทียม+ไข่เจียว และน้ า 1 ขวด ขนาด 600 ml) 
     ให้กับนักเรียนและครู 1 มือ้/คน ขอให้แยกกับข้าวออกจากข้าวโดยใส่ถุงแยก
5.  อาหารวา่งที่มีคุณภาพ (เช้า - บ่าย : ขนมปังแบบมีไส้และนมเปร้ียวหรือน้ าผลไม้แช่เย็น) ให้กับนักเรียนและครู
   - อาหารวา่ง,อาหารกลางวนัและน้ าด่ืม ต้องมีคุณภาพหากนักเรียนเกิดอันตรายต้ังแต่ 5 คน ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ
     ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
6.  มีน้ าด่ืมบริการอย่างเพียงพอตลอดการเดินทาง (น้ าเย็น)
7.  เอกสารคู่มือการเดินทางและใบประเมินความรู้แต่ละสถานที่
8.  จัดท าแฟ้มภาพกิจกรรม พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี 2 ชุด 
    - ทุกขั้นตอน (รวบรวมท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการเดินทาง)
9.  มีมัคคุเทศก์ที่ช านาญการ 1 คน(ต้องมีใบประกอบวชิาชีพ) และพนักงานบริการประจ ารถ 1 คน (รวม 2 คน / คัน)
10.  รถบัสน าเที่ยวปรับอากาศ วไีอพี 2 ชั้น มีห้องน้ า ที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธภิาพ ชนิด 8 ล้อ จ านวน 13 คัน 
ที่สามารถนั่งได้ไม่น้อยกวา่ 42 ที่นั่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
มีระบบ GPS ติดตามแบบประกาศกรมการขนส่งทางบก พร้อมพนักงานขับรถที่มีความช านาญเส้นทาง
     - เมือ่คณะกรรมการของโรงเรียนตรวจพบปัญหาความไม่เรียบร้อยของรถโดยสารที่อาจมีปัญหาต่อความปลอดภยั     
       ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนรถตามที่คณะกรรมการแจ้งภายใน เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบ
       ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหากรณีดังกล่าว
     - เตรียมรถส ารองกรณีมีรถเสียระหวา่งเดินทาง ต้องเป็นรถชนิดเดียวกับรถที่เสีย
11.  รถต ารวจน าขบวน
12.  แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้และแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
13.  ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและคณะครูที่ร่วมเดินทางในคร้ังนี้ทุกคน
14.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทางผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
15.  อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
หมายเหตุ   1.คณะกรรมการตรวจการจ้างตามผลงานจากรายละเอียด และเวลาที่ผู้รับจ้างเสนอตามแนบท้ายสัญญาจ้าง

 2.อาหารของครูขอเพิ่มน้ าพริก+ผักและผลไม้

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทิศ เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายละเอียดรายการพัสดทุี่จัดจ้าง (โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที)่



1.  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ านวน  515  คน     ครู จ านวน  32   คน
2.  สถานที่ จังหวดัชลบุรี

2.1  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ อาร์ท อิน พาราไดซ์ พัทยา
2.2  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค
2.3  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ ตลาดน้ าส่ีภาค

3.  ก าหนดการเดินทาง วนัพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 การทัศนศึกษา ณ จังหวดั ชลบุรี
     07.00 น. ลงทะเบียนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  (ลานรวมใจ)
     07.30 น. ออกเดินทาง
     18.00 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4.  อาหารกลางวนั (อาหารกล่องผัดกระเพราไก(่เผ็ดน้อย)+ไข่เจียว, ไก่กระเทียม+ไข่เจียว และน้ า 1 ขวด ขนาด 600 ml ) 
     ให้กับนักเรียนและครู 1 มือ้/คน ขอให้แยกกับข้าวออกจากข้าวโดยใส่ถุงแยก
5.  อาหารวา่งที่มีคุณภาพ (เช้า - บ่าย : ขนมปังแบบมีไส้และนมเปร้ียวหรือน้ าผลไม้แช่เย็น) ให้กับนักเรียนและครู
   - อาหารวา่ง,อาหารกลางวนัและน้ าด่ืม ต้องมีคุณภาพหากนักเรียนเกิดอันตรายต้ังแต่ 5 คน ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ
     ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
6.  มีน้ าด่ืมบริการอย่างเพียงพอตลอดการเดินทาง (น้ าเย็น)
7.  เอกสารคู่มือการเดินทางและใบประเมินความรู้แต่ละสถานที่
8.  จัดท าแฟ้มภาพกิจกรรม พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี 2 ชุด 
    - ทุกขั้นตอน (รวบรวมท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการเดินทาง)
9.  มีมัคคุเทศก์ที่ช านาญการ 1 คน(ต้องมีใบประกอบวชิาชีพ) และพนักงานบริการประจ ารถ 1 คน (รวม 2 คน / คัน)
10.  รถบัสน าเที่ยวปรับอากาศ วไีอพี 2 ชั้น มีห้องน้ า ที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธภิาพ ชนิด 8 ล้อ จ านวน 13 คัน 
ที่สามารถนั่งได้ไม่น้อยกวา่ 42 ที่นั่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
มีระบบ GPS ติดตามแบบประกาศกรมการขนส่งทางบก พร้อมพนักงานขับรถที่มีความช านาญเส้นทาง
     - เมือ่คณะกรรมการของโรงเรียนตรวจพบปัญหาความไม่เรียบร้อยของรถโดยสารที่อาจมีปัญหาต่อความปลอดภยั     
       ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนรถตามที่คณะกรรมการแจ้งภายใน เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบ
       ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหากรณีดังกล่าว
     - เตรียมรถส ารองกรณีมีรถเสียระหวา่งเดินทาง ต้องเป็นรถชนิดเดียวกับรถที่เสีย
11.  รถต ารวจน าขบวน
12.  แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้และแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
13.  ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและคณะครูที่ร่วมเดินทางในคร้ังนี้ทุกคน
14.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทางผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
15.  อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
หมายเหตุ   1.คณะกรรมการตรวจการจ้างตามผลงานจากรายละเอียด และเวลาที่ผู้รับจ้างเสนอตามแนบท้ายสัญญาจ้าง

 2.อาหารของครูขอเพิ่มน้ าพริก+ผักและผลไม้

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทิศ เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายละเอียดรายการพัสดทุี่จัดจ้าง (โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที)่



1.  นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน    472    คน     ครู จ านวน  46   คน
2.  สถานที่ จังหวดัสมุทรปราการ

2.1  ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ เมืองโบราณ
3.  ก าหนดการเดินทาง วนัพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2561 การทัศนศึกษา ณ จังหวดัสมุทรปราการ
     07.00 น. ลงทะเบียนที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  (ลานรวมใจ)
     07.30 น. ออกเดินทาง
     17.30 น. เดินทางกลับถึงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4.  อาหารกลางวนั (อาหารกล่องผัดกะเพราไก(่เผ็ดน้อย+ไข่เจียว,ไก่กระเทียม+ไข่เจียว และน้ า 1 ขวด ขนาด 600 ml ) 
     ให้กับนักเรียนและครู 1 มือ้/คน ขอให้แยกกับข้าวออกจากข้าวโดยใส่ถุงแยก
5.  อาหารวา่งที่มีคุณภาพ (เช้า - บ่าย : ขนมปังแบบมีไส้และนมเปร้ียวหรือน้ าผลไม้แช่เย็น) ให้กับนักเรียนและครู
   - อาหารวา่ง,อาหารกลางวนัและน้ าด่ืม ต้องมีคุณภาพหากนักเรียนเกิดอันตรายต้ังแต่ 5 คน ผู้รับจ้างจะรับผิดชอบ
     ค่ารักษาพยาบาลและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล
6.  มีน้ าด่ืมบริการอย่างเพียงพอตลอดการเดินทาง (น้ าเย็น)
7.  เอกสารคู่มือการเดินทางและใบประเมินความรู้แต่ละสถานที่
8.  จัดท าแฟ้มภาพกิจกรรม พร้อมบันทึกในแผ่นซีดี 2 ชุด 
    - ทุกขั้นตอน (รวบรวมท าให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 สัปดาห์ หลังการเดินทาง)
9.  มีมัคคุเทศก์ที่ช านาญการ 1 คน(ต้องมีใบประกอบวชิาชีพ) และพนักงานบริการประจ ารถ 1 คน (รวม 2 คน / คัน)
10.  รถบัสน าเที่ยวปรับอากาศ วไีอพี 2 ชั้น มีห้องน้ า ที่มีคุณภาพดีและมีประสิทธภิาพ ชนิด 8 ล้อ จ านวน 13 คัน 
ที่สามารถนั่งได้ไม่น้อยกวา่ 42 ที่นั่ง โดยสามารถตรวจสอบได้ในตารางกรมธรรม์ประกันภยัรถยนต์ และมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
มีระบบ GPS ติดตามแบบประกาศกรมการขนส่งทางบก พร้อมพนักงานขับรถที่มีความช านาญเส้นทาง
     - เมือ่คณะกรรมการของโรงเรียนตรวจพบปัญหาความไม่เรียบร้อยของรถโดยสารที่อาจมีปัญหาต่อความปลอดภยั     
       ผู้รับจ้างจะต้องเปล่ียนรถตามที่คณะกรรมการแจ้งภายใน เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง และผู้รับจ้างยินดีรับผิดชอบ
       ค่าใช้จ่ายในการแก้ปัญหากรณีดังกล่าว
     - เตรียมรถส ารองกรณีมีรถเสียระหวา่งเดินทาง ต้องเป็นรถชนิดเดียวกับรถที่เสีย
11.  รถต ารวจน าขบวน
12.  แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้และแบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม
13.  ประกันอุบัติเหตุให้กับนักเรียนและคณะครูที่ร่วมเดินทางในคร้ังนี้ทุกคน
14.  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทางผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
15.  อื่น ๆ ที่มีความจ าเป็นและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ
หมายเหตุ   1.คณะกรรมการตรวจการจ้างตามผลงานจากรายละเอียด และเวลาที่ผู้รับจ้างเสนอตามแนบท้ายสัญญาจ้าง

 2.อาหารของครูขอเพิ่มน้ าพริก+ผักและผลไม้

 

โรงเรยีนนวมนิทราชนูิทิศ เตรยีมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
รายละเอียดรายการพัสดทุี่ดจ้าง (โครงการศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกสถานที)่


