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จ�างปรับปรุงอาคารหอประชุมริมน้ํา สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี 
ตําบลประชาธิป(ตย) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 

๑. ความเป1นมา 
 ด�วยสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี จะดําเนินการจ�างปรับปรุง 
อาคารหอประชุมริมน้ํา สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี ตําบลประชาธิป+ตย, 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

๒. วัตถุประสงค) 
 2.1 เพ่ือปรับปรุงอาคารเดิมซ่ึงเสื่อมสภาพจากการใช�งานเป6นระยะเวลานาน  

2.2 เพ่ือรองรับการประชุมต%างๆ ของสถาบันฯ และการประชุมของหน%วยงานภายนอก 

3. คุณสมบัติเพ่ิมเติม  
  ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานรับจ�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ�าง ในวงเงินไม%น�อยกว%า  
60๐,๐๐๐.- บาท (หกแสนบาทถ�วน) และเป6นผลงานท่ีเป6นคู%สัญญาโดยตรงกับหน%วยงานของรัฐหรือหน%วยงาน
เอกชนท่ีสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ       

4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ ตามแบบและรายการประกอบแบบดังนี้ 
 4.1 แบบปรับปรุงอาคารหอประชุมริมน้ํา จํานวน 1 ชุด 
 4.2 รายการปรับปรุง ประกอบด�วย        

4.2.1 งานรื้อถอนและปรับปรุงหลังคา  
4.2.2 งานทาสีภายนอกและภายใน  
4.2.3 งานปรับปรุงพ้ืน-ผิวพ้ืน  
4.2.4 งานห�องน้ํา ขนาดไม%น�อยกว%า 5.00 x 5.00 เมตร 
 - ห�องน้ําหญิง จํานวน 4 ห�อง 
 - ห�องน้ําชาย จํานวน 2 ห�อง 
 - โถป+สสาวะชาย จํานวน 2 ชดุ 
 - อ%างล�างมือพร�อมกระจก จํานวน 3 ชุด 
 - จุดก%อสร�างสถาบันฯ จะกําหนดภายหลัง  
42.5 งานปรับปรุงฝIาเพดาน  
4.2.6 งานระบบไฟฟIา  
4.2.7 งานปKดช%องประตูทางเข�าด�านข�าง  
4.2.8 งานรื้อถอนผนัง (ผ1 - ผ7) 
 

5. สถานท่ีก%อสร�าง 
 อาคารหอประชุมริมน้ํา สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี เลขท่ี ๖๐ 
ถนนพหลโยธิน ตําบลประชาธิป+ตย, อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
 

6. ระยะเวลาดําเนินการก%อสร�างและการส%งมอบงาน 
 กําหนดเวลาดําเนินงานตามสัญญาจ�างให�แล�วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนาม 
ในสัญญา โดยแบ%งงวดงานออกเป6น 3 งวดงาน ดังนี้  
 งวดท่ี 1 จํานวนเงิน   30  %  (ร�อยละสามสิบของเงินสัญญาจ�าง) 

โดยจ%ายให�ผู�รับเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการ 
1.1 ส%งแบบ Shop Drawing 
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1.2 ส%งแผนงาน และผังบุคลากร 
1.3 งานรื้อถอนผนัง       
1.4 งานปรับปรุงหลังคา       
1.5 งานปรับปรุงฝIาเพดาน       

  ท้ังหมดแล�วเสร็จ   (กําหนดเวลา 45 วัน)  
 งวดท่ี 2 จํานวนเงิน   35  %  (ร�อยละสามสิบห�าของเงินสัญญาจ�าง) 
  โดยจ%ายให�ผู�รับเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการ 

  2.1 งานระบบไฟฟIา       
  2.2 งานห�องน้ํา        

   ท้ังหมดแล�วเสร็จ (กําหนดเวลา 45 วัน)    
งวดท่ี 3 (งวดสุดท�าย) จํานวนเงิน   35  %  (ร�อยละสามสิบห�าของเงินสัญญาจ�าง) 

  โดยจ%ายให�ผู�รับเม่ือผู�รับจ�างได�ทําการ 
  3.1 งานพ้ืน        
  3.2 งานปKดช%องประตูทางเข�าด�านข�าง     
  3.3 งานทาสีภายนอกและภายใน 
  3.4 ทําความสะอาดพ้ืนท่ีโดยรอบ                    

  และได�ก%อสร�างรายการต%าง ๆ ท้ังหมดแล�วเสร็จ  ครบถ�วน  ถูกต�องตามรูปแบบ รายการและ
สัญญาทุกประการ (กําหนดเวลา 30 วัน) 
 

7. รายละเอียดอ่ืนๆ 
   7.1 ผู�รับจ�างจะต�องรับผิดชอบในกรณีท่ีดําเนินการก%อสร�างแล�วทําให�อาคารท่ีอยู%ใกล�เคียง 
หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย,สินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซ%อมแซมให�อยู%ในสภาพดีดังเดิม
หรือต�องชดใช�ในราคาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสถาบันฯ กําหนด 
  7.2 ผู�รับจ�างจะต�องดําเนินการประสานงานกับสถาบันฯ เพ่ือขอใช�ไฟฟIาและน้ําประปา เป6น
การชั่วคราวในการก%อสร�าง ท้ังนี้ผู�รับจ�างเป6นผู�รับผิดชอบค%าใช�จ%ายดังกล%าวท้ังหมด 
  7.3 ผู�รับจ�างจะต�องเสนอแผนงานก%อสร�าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดข้ันตอนวิธีการ
ทํางานและเวลาท่ีใช�ในการก%อสร�าง อัตรากําลังของเครื่องจักร พร�อมรายชื่อผู�รับผิดชอบโครงการผู�ควบคุมงาน 
โดยเสนอแผนดังกล%าวให�คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก%อนเข�าดําเนินการก%อสร�าง 
  7.4 ผู�รับจ�างต�องแจ�งรายชื่อผู�เข�าดําเนินการก%อสร�างท้ังหมด ตลอดจนการเข�า – ออก ของ
ผู�ปฏิบัติงาน รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงผู�ปฏิบัติงานให�สถาบันฯ ได�ทราบ และจะต�องควบคุมดูแลไม%ให�เกิดความ
เดือดร�อนรําคราญ หรือทําความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและข�อกําหนดของสถาบันฯ อย%างเคร%งครัด 
  7.5 ผู�รับจ�างต�องล�อมบริเวณก%อสร�างให�มีความม่ันคงแข็งแรงเพ่ือความปลอดภัยของ
เจ�าหน�าท่ี ผู�ปgวย และผู�มารับบริการท่ีสัญจรไปมา  
  7.6 สถาบันฯ ไม%อนุญาตให�คนงานของผู�รับจ�างพักในบริเวณของสถาบันฯ เว�นแต%ในกรณี  มี
ความจําเป6นจะต�องดูแลรักษาทรัพย,สินของผู�รับจ�าง การอนุญาตให�เป6นดุลพินิจของสถาบันฯ 
  7.๗ ผู�รับจ�างต�องตรวจวัดอุณหภูมิร%างกาย ก%อนปฏิบัติงานทุกครั้ง สวมหน�ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบันฯ 
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8. มาตรฐานฝBมือช%าง 
 ผู�รับจ�างตกลงเป6นเง่ือนไขสําคัญว%าผู�ว%าจ�างจะต�องมีและใช�ผู�ผ%านการทดสอบมาตรฐานฝiมือช%าง 
คณะกรรมการกําหนดมาตรฐานและทดสอบฝiมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนท่ีทางราชการ
รับรอง หรือผู�มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท%าจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.รับรองให�เข�ารับ
ราชการได� ในอัตราไม%ต่ํากว%าร�อยละ ๑๐ ของแต%ละสาขาช%าง แต%จะต�องมีช%างจํานวนอย%างน�อย ๑ คน ในแต%ละ
สาขาช%าง ดังต%อไปนี้            
  8.๑ ช%างก%อสร�าง หรือช%างโยธา  
  8.๒ ช%างไฟฟIา 
9. การรับประกันความชํารุดบกพร%อง  
  ผู�ชนะการประกวดราคาจ�างด�วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส, (e-bidding) ซ่ึงได�ทําข�อตกลงเป6น
หนังสือ หรือทําสัญญาจ�างแล�วแต%กรณี จะต�องรับประกันความชํารุดบกพร%องของงานจ�างดังกล%าวท่ีเกิดข้ึน
ภายในระยะเวลาไม%น�อยกว%า 2 ปi นับถัดจากวันท่ีสถาบันฯ ได�รับมอบงานโดยผู�รับจ�างต�องรีบจัดการซ%อมแซม
แก�ไขให�ใช�การได�ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีได�รับแจ�งความชํารุดบกพร%อง 
 

10. เกณฑ)การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 
 สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห%งชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกข�อเสนอโดยใช�
เกณฑ,ราคา  
 

11. วงเงินในการจัดจ�าง 
 วงเงินงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร เป6นเงิน 1,2๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล�านสองแสนบาทถ�วน) ด�วยเงิน
งบประมาณรายจ%าย งบลงทุน ประจําปiงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

12. ราคากลางในการจัดจ�าง 
 ราคากลางในการจัดจ�าง ได�กําหนดไว�เป6นเงินท้ังสิ้น 1,256,200.- บาท (หนึ่งล�านสองแสนห�าหม่ืน 
หกพันสองร�อยบาทถ�วน) ราคากลางของทางราชการดังกล%าว ไม%ถือว%าผูกพันท่ีผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องพิจารณาไป
ตามนั้น ผู�ยื่นข�อเสนอจะต�องรับผิดชอบในการถอดแบบและคํานวณราคากลางงานเอง จะนําราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร�องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม%ได� 
 

 
 

ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ  
          (นางไพวัล  อาจหาญ)   
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           (นายอิสเรศ วงษ,ฝุง) 
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         (นายเพชรายุธ กระโพธิ์)  

 


