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จ้างปรับปรุงตึกราชาวดี สถาบันบ าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
แห่งชาติบรมราชชนนี ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 

๑. ความเป็นมา 
 ด้วย กรมการแพทย์ โดยสถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จะด าเนินการ
จ้างปรับปรุงห้องพักผู้ป่วยฟ้ืนฟู ตึกราชาวดี สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือปรับปรุงห้องพักเดิม ซึ่งเสื่อมสภาพจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และเพ่ือเป็นสถานที่รองรับ
ผู้ป่วยกลุ่มเฉพาะ และใช้รับรองผู้เข้าร่วมการประชุมต่างๆ ของสถาบันฯ หน่วยงานระดับกรม หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี  

๓. คุณสมบัติเพิ่มเติม 

 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานรับจ้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า  
500,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงาน
เอกชนที่สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ 

4. รูปแบบรายการและคุณลักษณะ 

 ตามแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบดังนี้ 

 4.1. แบบจ้างปรับปรุงตึกราชาวดี สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ 

5. สถานที่ก่อสร้าง 
 ตึกราชาวดี สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เลขที่ ๖๐ ถนน
พหลโยธิน ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  

6. ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างและการส่งมอบงาน 
 ก าหนดเวลาด าเนินงานตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญา โดยแบ่งงวดงานออกเป็น 3 งวดงาน ดังนี้  

 งวดที่ 1 จ านวนเงิน   30  %  (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) 
โดยจ่ายให้ผู้รับเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
1.1 งานทุบรื้อถอน      แล้วเสร็จ  
1.2 งานซ่อมแซมแก้ไขระบบเดิม     แล้วเสร็จ  
1.3 งานผนัง (ภายในห้อง และผนังห้องน้ า)    แล้วเสร็จ  
1.4 งานเดินท่อ ร้อยสายไฟฟ้า     แล้วเสร็จ  

ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 40 วัน) 

 งวดที่ 2 จ านวนเงิน   30  %  (ร้อยละสามสิบของเงินสัญญาจ้าง) 
  โดยจ่ายให้ผู้รับเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 

2.1 งานฝ้าเพดาน      แล้วเสร็จ  
2.2 งานประตูหน้าต่าง      แล้วเสร็จ  
2.3 งานพ้ืน (ภายในห้อง และห้องน้ า)    แล้วเสร็จ  

  2.4 งานติดตั้งสุขภัณฑ์      แล้วเสร็จ  
  ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 40 วัน) 
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 งวดที่ 3  จ านวนเงิน   40  %  (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง) 
 โดยจ่ายให้ผู้รับเมื่อผู้รับจ้างได้ท าการ 
3.1 งานเฟอร์นิเจอร์      แล้วเสร็จ  
3.2 งานติดตั้งดวงโคมแสงสว่าง ปลั๊ก    แล้วเสร็จ  
3.3 งานทาสี       แล้วเสร็จ  
3.4 เก็บรายละเอียดงาน                     แล้วเสร็จ  
3.5 ท าความสะอาดพ้ืนที่โดยรอบ     แล้วเสร็จ 
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  ครบถ้วน  ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและ

สัญญาทุกประการ 
ทั้งหมดแล้วเสร็จ   (ก าหนดเวลา 40 วัน) 

7. มาตรฐานฝีมือช่าง 
 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขส าคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมื อช่าง 
คณะกรรมการก าหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชนที่ทางราชการ
รับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับ
ราชการได้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจ านวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละ
สาขาช่าง ดังต่อไปนี้  
  7.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา  

8. รายละเอียดอื่นๆ 
   8.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ด าเนินการก่อสร้างแล้วท าให้อาคารที่อยู่ใกล้เคียง 
หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของสถาบันฯ เสียหาย โดยซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
หรือต้องชดใช้ในราคาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสถาบันฯ ก าหนด 
  8.2 ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการประสานงานกับสถาบันฯ เพ่ือขอใช้ไฟฟ้าและน้ าประปา เป็น
การชั่วคราวในการก่อสร้าง ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด 
  8.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอนวิธีการ
ท างานและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อัตราก าลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการผู้ควบคุมงาน 
โดยเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบก่อนเข้าด าเนินการก่อสร้าง 
  8.4 ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าด าเนินการก่อสร้างทั้งหมด ตลอดจนการเข้า – ออก ของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ได้ทราบ และจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนร าคราญ หรือท าความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อก าหนดของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด 
  8.5 ผู้รับจ้างต้องล้อมบริเวณก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพ่ือความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย และผู้มารับบริการที่สัญจรไปมา  
  8.6 สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณของสถาบันฯ เว้นแต่ในกรณี  มี
ความจ าเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การอนุญาตให้เป็นดุลพินิจของสถาบันฯ 
  8.๗ ผู้รับจ้างต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบันฯ 

9. การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าวที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจาก
วันที่สถาบันฯ ได้รับหมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน  
นับถัดจากวันที่ได้รับแจง้ความช ารุดบกพร่อง 
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10. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 สถาบันบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้
เกณฑ์ราคา 

11. วงเงินในการจัดจ้าง 
 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  1,0๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ด้วยเงิน
งบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 256๔ 

12. ราคากลางในการจัดจ้าง 
 ราคากลางในการจัดจ้าง ได้ก าหนดไว้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,046,800.- บาท (หนึ่งล้านสี่หมื่นหกพันแปด
ร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น  
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคากลางงานเอง จะน าราคากลางของทางราชการ
มาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพ่ิมเติมในภายหลังไม่ได้ 

 
 
 
ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ  
          (นางไพวัล อาจหาญ)   
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ลงชื่อ.................................................กรรมการ    
        (นายเพชรายุทธิ์ กระโพธิ์)  


