รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
จ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง
๑. ความเป็นมา
ด้วย กรมการแพทย์ โดยสถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี จะดาเนินการ
จ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตาบล
ประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑ หลัง
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้ปุวย และประชาชนทั่วไป ของสถาบันฯ
๒.๒ เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้เข้ารับการอบรม และใช้งานอาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม
ของสถาบันฯ
2.3 เพื่อรองรับการใช้งานและอานวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ
3. คุณสมบัติผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างในวงเงิน
ไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หกสิบล้านบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการหรือบริหารท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่ กรมการแพทย์ เชื่อถือได้
4. แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
4.1 รายละเอียดตามแบบแปลนและรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น สถาบัน
บาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
๑ หลัง ตามแบบเลขที่ 10562+10562/1 เอกสารเลขที่ ข.141/ส.ค./64 และเอกสารการแบ่งงวดงาน
– งวดเงิน และระยะเวลาการก่อสร้าง กองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข โดยมี
รายการดังนี้
4.1.1 แบบอาคารที่จอดรถ ๑๐ ชั้น แบบเลขที่ 10562+10562/1
จานวน 1 ชุด
4.1.๒ รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.141/ส.ค./64
จานวน 56 แผ่น
4.1.๓ รายละเอียดการแบ่งงวดงาน/งวดเงิน
จานวน 4 แผ่น
4.1.๔ มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.๒๕๕๓
จานวน ๑ เล่ม
4.1.๕ มาตรฐานรายการวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้ าง พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดผ่านเว็บไซด์กองแบบแผน
https://dcd.hss.moph.go.th
4.1.6 รายการแบบขยายรายละเอียดการติดตั้งประตู-หน้าต่างอลูมิเนียม เอกสารเลขที่ ก.147/ก.ย./53
4.1.7 รายละเอียดการทาสี เอกสารเลขที่ ก.148/ก.ย./53
4.1.8 เอกสารรายงานผลการเจาะสารวจดิน เอกสารเลขที่ ก.88/มิ.ย./61 จานวน 16 แผ่น
4.1.9 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็ก เอกสารเลขที่ ก.39/เม.ย./53 จานวน 3 แผ่น
4.1.10 เอกสารข้อกาหนดและรายละเอียดการทาเสาเข็มเจาะระบบเปียก (Wet Process) เอกสาร
เลขที่ ก.141/ก.ย./53 ของกองแบบแผน
4.1.11 มาตรฐานรายละเอียดการเสริมเหล็กโครงสร้างสาหรับอาคารต้านแผ่นดินไหว เอกสารเลขที่
ก.113/ก.ย./53
4.1.12 รายละเอียดข้อกาหนดเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (SPLIT TYPE) เอกสารเลขที่
ก.150/ก.ย./53
๔.1.1๓ รายละเอียดข้อกาหนดลิฟต์ขนส่ง เอกสารเลขที่ ก.153/ก.ย./53
/๔.๑.๑๔ รายละเอียด...

-24.1.1๔ รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะเครื่องสูบน้าประปา เอกสารเลขที่ ก.154/ก.ย./53
4.1.1๕ รายละเอียดข้อกาหนดคุณลักษณะถังบาบัดน้าเสียแบบชีวภาพ (BIOLOGICAL TREATMENT
TANK) เอกสารเลขที่ ก.139/ก.ย./53
4.1.๑๖ รายละเอียดข้อกาหนดหมวดงานวิศวกรรมไฟฟูาและสื่อสาร เอกสารเลขที่ ก.๑๕๕/ก.ย./๕๓
๔.๑.1๗ รายการประกอบแบบการแก้ไ ขหลอดไฟฟลู อ อเรสเซนต์ (FL) เป็ น หลอดไฟชนิ ด LED
เอกสารเลขที่ ก.77/มิ.ย./61
5. สถานที่ก่อสร้าง
สถาบันบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบ รมราชชนนี เลขที่ ๖๐ ถนนพหลโยธิน
ตาบลประชาธิปัตย์ อาเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
6. ระยะเวลาดาเนินการก่อสร้างและการส่งมอบงาน
กาหนดเวลาดาเนินงานตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จภายใน ๕60 วัน (ห้าร้อยหกสิบวัน)
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยแบ่งงวดงานออกเป็น ๑๑ งวดงาน (สิบเอ็ดงวด) ดังนี้
งวดที่ 1 จานวนเงิน 8.6 % (ร้อยละแปดจุดหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการก่อสร้างสานักงานควบคุมการก่อสร้าง และ
1.1 ปรับระดับดิน ,รื้อถอนสิ่งก่อสร้าง
1.2 ปักผัง
1.3 ทดสอบดิน
1.4 ทางานเสาเข็มเจาะ
1.5 ทดสอบการรับน้าหนักของเสาเข็ม
1.6 ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 90 วัน)
งวดที่ 2 จานวนเงิน 18.7 % (ร้อยละสิบแปดจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
2.1 หล่อฐานราก,เสาตอม่อ,หล่อถังเก็บน้าใต้ดิน
2.2 หล่อพื้นชั้นที่ 1 (ทั้งสองระดับ) พร้อ มลวดแรงดึงในพื้น POST และส่งผลรับรองการ
ทดสอบคอนกรีตพื้น
2.3 เดินท่องานระบบไฟฟูาส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ 1
2.4 หล่อเสารับชั้นที่ 2
2.5 หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ 2
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 60 วัน)
งวดที่ 3 จานวนเงิน 12.5 % (ร้อยละสิบสองจุดห้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
3.1 หล่อพื้นชั้นที่ 2,3 (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST และส่งผลรับรองการ
ทดสอบคอนกรีตพื้น
3.2 เดินท่องานระบบไฟฟูาส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ 2,3
3.3 หล่อเสารับชั้นที่ 3,4
3.4 หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ 3,4
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 50 วัน)
/งวดที่ ๔...

-3งวดที่ 4 จานวนเงิน 11 % (ร้อยละสิบเอ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
4.1 หล่อพื้นชั้นที่ 4,5 (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST และส่งผลรับรองการ
ทดสอบคอนกรีตพื้น
4.2 เดินท่องานระบบไฟฟูาส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ 4,5
4.3 หล่อเสารับชั้นที่ 5,6
4.4 ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ 1,2
4.5 หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ 5,6
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 50 วัน)
งวดที่ 5 จานวนเงิน 10.2 % (ร้อยละสิบจุดสองของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
5.1 หล่อพื้นชั้นที่ 6,7 (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST และส่งผลรับรองการ
ทดสอบคอนกรีตพื้น
5.2 เดินท่องานระบบไฟฟูาส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ 6,7
5.3 หล่อเสารับชั้นที่ 7,8
5.4 ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ 3,4
5.5 หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ 7,8
5.6 ร้อยสายไฟชั้นที่ 1-5
5.7 ติดตั้งกันชนเสาชั้นที่ 1-5
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 50 วัน)

.

งวดที่ 6 จานวนเงิน 8.9 % (ร้อยละแปดจุดเก้าของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
6.1 หล่อพื้นชั้นที่ 8,9 (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST และส่งผลรับรองการ
ทดสอบคอนกรีตพื้น
6.2 เดินท่องานระบบไฟฟูาส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ 8,9
6.3 หล่อเสารับชั้นที่ 9,10
6.4 ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ 5,6
6.5 หล่อผนังลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นที่ 9,10
6.6 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 1-2-3
6.7 เดินท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 1-5
6.8 ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
6.9 ร้อยสายไฟชั้นที่ 6-7
6.10 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 1-3
6.11 ติดตั้งลูกกรงเหล็กชั้นที่ 1-5
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 50 วัน)
/งวดที่ ๗...

-4งวดที่ 7 จานวนเงิน 8.7 % (ร้อยละแปดจุดเจ็ดของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
7.1 หล่อพื้นชั้นที่ 9-10 (ทั้งสองระดับ) พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST และส่งผลรับรองการ
ทดสอบคอนกรีตพื้น
7.2 เดินท่องานระบบไฟฟูาส่วนที่ฝังในคอนกรีตชั้นที่ 9-10
7.3 หล่อเสารับพื้นชั้นดาดฟูา
7.4 เดินท่องานระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ 6-9
7.5 เดินท่อดับเพลิงชั้นที่ 1-5
7.6 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 4-5-6-7
7.7 ติดตั้งคันกั้นจอดรถชั้นที่ 1-6
7.8 ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง (ยกเว้นวงกบอลูมิเนียม)
7.9 หล่อผนังห้องลิฟต์ถึงระดับพื้นชั้นดาดฟูา
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 50 วัน)
งวดที่ 8 จานวนเงิน 6 % (ร้อยละหกของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
8.1 หล่อพื้นชั้นดาดฟูา พร้อมลวดแรงดึงในพื้น POST และส่งผลรับรองการทดสอบคอนกรีตพื้น
8.2 หล่อเสาห้องลิฟต์ ,ผนัง ,หลังคาหลุม
8.3 ติดตั้งผนังกันตกชั้นที่ 7-10 และส่วนที่เหลือ
8.4 ก่ออิฐผนังชั้นที่ 8-10 และส่วนที่เหลือ
8.5 เดินท่อสาหรับร้อยสายไฟฟูาในคอนกรีตชั้นดาดฟูา
8.6 ติดตั้งคันกั้นจอดรถ ส่วนที่เหลือ
8.7 ฉาบปูนภายในชั้นที่ 4-8
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 9 จานวนเงิน 3 % (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
9.1 ติดตั้งลูกกรงเหล็ก ส่วนที่เหลือ
9.2 ร้อยสายไฟฟูา ส่วนที่เหลือ
9.3 เดินท่อระบบสุขาภิบาลและท่อดับเพลิง ส่วนที่เหลือ
9.4 ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่างทั้งหมด
9.5 ฉาบปูนภายใน-นอก ,ตกแต่งผิวหนังและฝูาเพดาน ทั้งหมด
9.6 ตกแต่งงานกระเบื้องพื้นและผนังห้องน้าทั้งหมด
9.7 ติดตั้งวัสดุอลูมิเนียมกันชนเสา
9.8 ทารางระบายน้ารอบอาคารและฝารางทั้งหมด
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 10 จานวนเงิน 9.4 % (ร้อยละเก้าจุดสี่ของเงินสัญญาจ้าง)
จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
10.1 ติดตั้งดวงโคม-ปลั๊ก-สวิตซ์
10.2 ติดตั้งลิฟต์
10.3 ติดตั้งตู้ดับเพลิง
/10.4 ติดตั้ง...

-510.4 ติดตั้งไฟฟูาทั้งหมด
10.5 ติดตั้งสุขภัณฑ์ห้องน้า
ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กาหนดเวลา 40 วัน)
งวดที่ 11 (งวดสุดท้าย) จานวนเงิน 3 % (ร้อยละสามของเงินสัญญาจ้าง)
โดยจ่ายให้ผู้รับเมื่อผู้รับจ้างได้ทาการ
11.1 ทดสอบระบบลิฟต์
11.2 ทดสอบระบบไฟฟูา
11.3 ทดสอบระบบประปา
11.4 ตีเส้นจราจรพร้อมเครื่องหมาย
11.5 ทาสี
11.6 จัดเอกสารและคู่มือการดูแลรักษา
11.7 จัดส่ง AS-BUILT DRAWING งานระบบทุกระบบ
และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบ รายการและสัญญาทุกประการ
(กาหนดเวลา 40 วัน)
๗. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ ช นะการประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) ซึ่ ง ได้ ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาจ้างแล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชารุดบกพร่องของงานจ้างดังกล่าว
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถัดจากวันที่สถาบันฯ ได้รับมอบงานโดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการ
ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชารุดบกพร่อง
๘. มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสาคัญว่าผู้ว่าจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ
ช่าง คณะกรรมการกาหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการและสถาบันเอกชน
ที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจานวนอย่างน้อย
๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้
๘.๑ ช่างก่อสร้าง หรือช่างโยธา
๘.๒ ช่างไฟฟูา
๘.๓ ช่างประปา
๙. รายละเอียดอื่นๆ
๙.1 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ดาเนินการก่อสร้างแล้วทาให้อาคารที่อยู่ใกล้เคี ยง
หรือถนน หรือระบบสาธารณูปโภค หรือทรัพย์สินของสถาบันฯ เสีย หาย โดยซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพดีดังเดิม
หรือต้องชดใช้ในราคาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และสถาบันฯ กาหนด
๙.2 ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการประสานงานกับการไฟฟูาส่วนภูมิภาครังสิต และการประปา
ส่วนภูมิภาครังสิต เพื่อขอใช้ไฟฟูาและน้าประปา เป็นการชั่วคราวในการก่อสร้าง (โดยไม่กระทบกระเทือนต่อ
การใช้ไฟฟูาและประปาของสถาบันฯ) ทั้งนี้ผู้รับจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวทั้งหมด
/๙.๓ ผู้รับจ้าง...

-6๙.3 ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานก่อสร้าง (FLOW CHART) แสดงรายละเอียดขั้นตอน
วิธีการทางานและเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง อัตรากาลังของเครื่องจักร พร้อมรายชื่อสถาปนิ ก วิศวกรโยธา
ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ควบคุมงาน โดยเสนอแผนดังกล่าวให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณาเห็นชอบ
ก่อนเข้าดาเนินการก่อสร้าง
๙.4 ผู้รับจ้างต้องแจ้งรายชื่อผู้เข้าดาเนินการก่อสร้างทั้งหมด ตลอดจนการเข้า – ออก ของ
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงผู้ปฏิบัติงานให้สถาบันฯ ได้ทราบ และจะต้องควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความ
เดือดร้อนราคราญ หรือทาความสกปรก โดยปฏิบัติตามระเบียบและข้อกาหนดของสถาบันฯ อย่างเคร่งครัด
๙.5 ผู้รั บ จ้ างต้องล้อมรั้วบริเวณก่อสร้างให้มีความมั่นคงแข็งแรงเพื่อความปลอดภัยของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ปุวย และผู้มารับบริการที่สัญจรไปมา
๙.6 สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้คนงานของผู้รับจ้างพักในบริเวณของสถาบันฯ เว้นแต่ในกรณีมี
ความจาเป็นจะต้องดูแลรักษาทรัพย์สินของผู้รับจ้าง การอนุญาตให้เป็นดุลพินิจของสถาบันฯ
๙.7 ผู้รับจ้างต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง สวมหน้ากากอนามัย
ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมโรคของสถาบันฯ
๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
๑๑. วงเงินในการจัดจ้าง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑๒๐,๑๐๖,๙๐๐.- บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งแสน
หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๖ หมวดงบลงทุน
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
๑๒. ราคากลางในการจัดจ้าง
ราคากลางในการจั ดจ้ าง ได้ กาหนดไว้เป็นเงินทั้งสิ้ น 136,626,800.- บาท (หนึ่งร้อ ย
สามสิบหกล้านหกแสนสองหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจารณาไปตามนั้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคานวณราคากลาง
งานเอง จะนาราคากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลัง
ไม่ได้
ลงชื่อ.................................................ประธานกรรมการ
(นายอังกูร ภัทรากร)
ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางสาววชิราพร ภิญโญจิตร)

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นายสุทธิศักดิ์ สุทธิบุตร)

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางสุนทรี รอดปรีชา)

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นายอิสเรศ วงษ์ฝุง)

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางสาวสุจารี เวียงสมุทร)

ลงชื่อ.................................................กรรมการ
(นางสาวธีรกานต์ ชัยพรหม)

